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APRESENTAÇÕES CULTURAIS

CHRISTCRACY BAND
Vinícius Augusto Marinho de Souza1 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Willer Souza2, Mateus Marcelino3
Área Temática: (Conforme atividade cadastrada na PROEX)
Linha de Extensão: (Conforme Atividade Cadastrada na PROEX)
Modalidade: Apresentação Cultural
Palavras-chave: meta, música, rock.
A Christcracy surgiu da união de idéias de amigos em um mesmo propósito de levar
uma boa música pesada (heavy/death/thresh metal) à todos os lugares e público possíveis.

Forma(s) de contato com a ação
Insira as formas de contato com ação, como email, telefone, site, etc.
Celular: (45) 9 9933-3444
Email: christcracy.band@outlook.com

Referências

1

Titulação, curso, centro, campus. E-mail: exemplo@exemplo.com.

2

Titulação, curso, centro, campus. E-mail: exemplo@exemplo.com.

3

Titulação, curso, centro, campus. E-mail: exemplo@exemplo.com.
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Facebook: https://www.facebook.com/christcracy.band/

Atenção: o limite máximo para resumo simples é de 2 (duas) páginas. Tenha
cuidado com o limite máximo do trabalho. Caso contrário, poderá ser solicitado que você
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corrija. Fique atento!

GNOMOS SEM FRONTEIRAS TRANS FORMANDO PELA MÚSICA
OS OLHARES E AS PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO: Cirandas e
Jogos
Hayrton Francis Ximenes de Andrade4 e Sergio Luiz Winkert5 (Coordenador da Ação
de Extensão)
Participantes: Alexandre Klock Ernzen, Matheus Paiva da Rocha, Pedro Henrique
Lemos Corrado Ximenes de Andrade, Edinei Alisson Capelari e Outros Participantes da
Comunidade Acadêmica.

Área Temática: Cultura
Linha de Extensão: Desenvolvimento de Cultura
Modalidade: Atividade Cultural

Palavras-chave: Música, Tecnologias Sociais, Inclusão Social
Resumo: Há evidências de que a música é conhecida e praticada desde a préhistória. Provavelmente a observação dos sons da natureza tenha despertado no homem,
através de seu sentido auditivo, a necessidade ou vontade de uma atividade que se

importante lembrar que para indivíduos de muitas culturas, a música sempre esteve e ainda
está presente e extremamente ligada a existência e a vida. Os Gnomos Sem Fronteiras é
um grupo musical que teve origem no Seminário de Extensão da UNIOESTE (IX SEU –

4

Membro Fundador dos Gnomos Sem Fronteiras, Coordenador do Programa INDIOS e professor da

UNIOESTE,

campus

Foz

do

Iguaçu.

Tel.

45

3529

0145

mestre_hayrton@hotmail.com

andrade.hayrton@gmail.com
5

Sub Coordenador do Programa INDIOS e professor de Turismo e Hotelaria da UNIOESTE

e
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baseasse na organização de sons e silêncios. Hodiernamente acredita-se que não exista

Toledo) e sempre foi e é composto por artistas amadores advindos da Comunidade
Universitária. Suas músicas e preferências rítmicas caminha pelo reggae, pelo rock n’ roll,
pelo funk e pela MPB. A Apresentação Cultural preparada para o XVII SEU no Campus de
Cascavel visa apresentar esse Grupo de Artistas que estão vinculados ao Programa
INDIOS (Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações Solidárias) e o Projeto
Pracatum. Com essa apresentação, o grupo Gnomos Sem Fronteiras tem a finalidade de
divulgar os trabalhos desses artistas e suas artes apresentadas através da música. Uma
característica fundamental desse grupo diz respeito ao número e a pessoalidade de seus
componentes. O grupo não restringe o número de músicos bem como tem uma composição
estrutural bem dinâmica com mudanças de artistas. A não restrição de seus integrantes, o
Grupo busca agir sempre de forma inclusiva. Um dos objetivos desse projeto é de identificar
talentos musicais do Campus de Foz do Iguaçu, e demonstrar as vantagens da música nos
processos de inclusão e na divulgação da nossa cultura. Outro objetivo é proporcionar
momentos de lazer para a Comunidade Universitária e as Comunidades autóctones onde
a INDIOS está inserida com vistas para as dimensões da sustentabilidade (social
econômica ambiental). Para atingir seus objetivos o grupo Gnomos Sem Fronteiras parte
do pressuposto de que a música é uma forma de arte inclusiva que vem se perdurando ao
longo do tempo, pois, ela é considerada por diversos autores como uma prática cultural e
humana constante, e estes afirmam que não existe civilização ou agrupamento que não
possua manifestações musicais próprias. Que, embora nem sempre seja feita com esse
fim, a música pode ser considerada como uma forma de arte inclusiva, e é considerada por
muitos estudiosos como sua principal função na atualidade. Nossa arte vai desde
composições próprias até as interpretações de artistas conhecidos, e da música

auxiliar em seus espetáculos os mais diversos atores pois movimenta e envolve na sua
construção desde os protagonistas do espetáculo até as empresas e serviços, bem como,
seu público alvo. São nessas oportunidades como essas do SEU que muitas vezes surgem
talentosos músicos no meio universitário e se desenvolve outras metodologias, como a
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atualidade, que pode ser classificada como uma arte de representação sublime, pode
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improvisada. Acreditamos que a música é uma das "artes inclusivas" mais importantes da

união, a reunião, a desenvoltura, a descoberta, as criações, dessa arte inclusiva. Já que
não existem senão outros poucos eventos na própria IES, para divulgar e quiçá trazer está
área de conhecimento da Arte para complementar as outras áreas aqui existentes.
A importância da pesquisa reside na busca de alternativas sustentáveis e solidárias
para a geração de trabalho e renda com ganhos sociais e culturais. Pois, conforme a
evolução da música ao longo dos anos, ela atualmente, se encontra em diversas utilidades
não só como arte inclusiva e popular, mas também como uma arte militar, uma arte
educacional ou uma forma terapêutica (musicoterapia) de cura de males. Também, tem
presença central em diversas atividades coletivas, como os rituais religiosos, festas e
funerais. Embora nenhum critério científico permita estabelecer seu desenvolvimento de
forma precisa, a história da música confunde-se, com a própria história do desenvolvimento
da inteligência e da cultura humana, por isso seu caráter inclusivo e sustentável, como uma
linguagem universal dos sons e dos números.
A Metodologia utilizada para execução é a sua prática através de momentos de
musicalização em eventos (feiras, espetáculos, seminários, congressos, etc.) mais
descontraídos e sempre levará em conta sua forma inclusiva, contando sempre com a
participação de amigos, voluntários e novos atores.

Forma(s) de contato com a Ação: indios.unioeste@gmail.com
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Referências

TRIO FORRÓ DI FUGUERA
Hayrton Francis Ximenes de Andrade6 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Edinei Alison Capelari².

Área Temática: Cultura
Linha de Extensão: Musica
Modalidade: (Apresentação Cultural)
Palavras-chave: forró 1; musica 2 ; nordeste3.

Resumo
O Trio FORRO DI FUGUERA nasce em junho de 2016 e é formado por três
integrantes no palco, por estar em uma região de fronteira os músicos são procedentes de
diferentes regiões do Brasil e Argentina, os três músicos com suas experiências e
diversidade cultural se apresentam da seguinte forma: executando “zabumba” o
paranaense Alison Capelari, “triângulo” o baiano Sony Carvalho e “sanfona” (acordeom) o
Argentino Jorge Ruibal, contando com um vasto repertório musical, contendo musicas de:
Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jakson do Pandeiro, Trio nordestino, Fala Mansa entre
outros, este repertório somado a algumas musicas autorais e quadrilhas é o que faz o
diferencial nas apresentações do Trio Forró di Fuguera, deixando para o publico cada vez
mais vontade de conhecer e dançar os ritmos nordestinos. Além disso o trio apresenta a

advinda do nordeste brasileiro.

6

Titulação, curso, centro, campus. E-mail: exemplo@exemplo.com.
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cada show o melhor do tradicional forró pé de serra, proporcionando para seu publico um

Forma(s) de contato com a ação
Fone: (45) 3527 9927

whatsapp: (45) 998069635

Email: sony.brook@gmail.com

https://www.facebook.com/Trio-Forr%C3%B3-di-Fuguera1828831453994959/?ref=bookmarks

Referências
TINHORÃO, José Ramos. Música Popular:os sons que vêm da rua. Sol: Edição

Página

28

Tinhorão, s. d.
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COMUNICAÇÕES ORAIS

(TRANS) FORMAÇÃO DE PROFESSORES ESPECIALIZADOS:
ATIVIDADES FUNCIONAIS SIGNIFICATIVAS PARA ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA DA EJA-FASE 1
Jane Peruzo Iacono7(Coordenador da Ação de Extensão)
Participante:
Marilene Martini Piva8

Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Pessoas com Deficiências, incapacidades e
necessidades especiais)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Práticas pedagógicas significativas. Sujeito simbólico.
Defeito e supercompensação.

Resumo

Este trabalho foi realizado na Escola de Educação Básica na Modalidade
Educação Especial “Novo Amanhecer-Educação Infantil e Ensino Fundamental

oportunizar aos professores da Educação de Jovens e Adultos EJA-FASE 1 a
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apropriação de práticas pedagógicas significativas e funcionais fundamentadas
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anos iniciais” - APAE do município de Nova Aurora-PR, tendo como objetivos

na Teoria Histórico-Cultural, visando à

promoção da autonomia,

da

independência de vida e da inclusão social dos alunos com deficiência intelectual

7

Doutora em

Letras,

Curso de Pedagogia,

CECA,

campus de Cascavel.

janeperuzo@gmail.com
8

Especialista em Educação Especial. marilenemartinipiva@gmail.com

e múltipla; contribuir para que os professores compreendam a individualidade e
a singularidade dos alunos com deficiência intelectual e múltipla como sujeitos
simbólicos e capazes de se apropriarem do conhecimento científico e dos
objetos culturais de sua vida cotidiana, de modo a que haja transformações em
sua história de vida pessoal e social; oportunizar aos professores o
conhecimento de uma concepção educacional em que o defeito dos sujeitos com
deficiência pode tornar-se uma força que os impulsiona para a superação. Essa
nova compreensão sobre o defeito e a supercompensação na formação dos
professores especializados da Escola Novo Amanhecer serviu de ponto de
partida para o desenvolvimento de atividades pedagógicas direcionadas e
significativas, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades, das
potencialidades e oportunizando a apropriação do conhecimento e da cultura
para os alunos com deficiência intelectual e múltipla da EJA-FASE 1.

Apresentação

Analisando o contexto escolar da escola de Educação Básica na
Modalidade Educação Especial “Novo Amanhecer-Educação Infantil e Ensino
Fundamental anos iniciais”, constatou-se que os professores da EJA - FASE 1,
se sentiam angustiados devido às dificuldades quanto à aquisição dos
conhecimentos por parte dos alunos, os quais, por sua vez, se sentiam
desmotivados para os estudos acadêmicos e para permanecerem em sala de

frustrava as expectativas quanto à sua aprendizagem.
Nesse sentido, questionava-se sobre uma forma de contribuir para que os
professores dessa escola pudessem compreender a importância de realizar seu
trabalho pedagógico fundamentado numa teoria educacional que pudesse

Página

múltipla com significativo atraso cognitivo - idade cronológica avançada, o que
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aula, pois a maioria desses alunos apresenta - além da deficiência intelectual e

fundamentar os estudos no sentido de se superar o aspecto meramente
funcional das atividades de vida diária como escovar os dentes, tomar banho,
alimentar-se, etc. Diante disso, observou-se a importância e a necessidade de o
professor atualizar seus conhecimentos, repensar suas práticas pedagógicas,
metodologias utilizadas e suas concepções educacionais, de forma a apropriarse de práticas pedagógicas significativas, fundamentadas na teoria históricocultural (VIGOTSKI, 1997) visando à promoção da autonomia, da independência
de vida e da inclusão social dos alunos com deficiência intelectual e múltipla sob
sua responsabilidade.
Nesse sentido, foi estudado sobre o Currículo Funcional Natural
(SUPLINO, 2007) evidenciando-se a necessidade dos alunos em aprender e
desenvolver diferentes habilidades para se reconhecer como sujeitos capazes
de ser verdadeiramente incluídos nos diversos ambientes em que vivem, como
a família, a escola e a sociedade como um todo. As características do Currículo
Funcional Natural são muito abrangentes e o conceito “funcional” é assim
definido:
A palavra funcional se refere à maneira como os objetivos educacionais
são escolhidos para o aluno enfatizando que aquilo que ele vai aprender tenha
utilidade para a sua vida a curto ou a médio prazo. A palavra natural diz respeito
aos procedimentos de ensino, ambiente necessário e materiais os quais deverão
ser o mais semelhante possível aos que encontramos no mundo real (LE

tornar independente e produtivo, melhorando sua qualidade de vida e sua
inclusão social, no sentido de que vai se humanizando e, ao mesmo tempo, se
distanciando da deficiência, na medida em que se apropria da cultura e do
conhecimento.
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Esse currículo pode possibilitar ao aluno uma forma mais “natural” de se
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BLANC, 1992, apud SUPLINO, 2007, p. 33).

Segundo Padilha (2000a; 2000b), que em sua pesquisa trabalhou por 3
(três) anos com a jovem Bianca que tinha acentuada deficiência intelectual em
consequência de agenesia do corpo caloso, a partir do momento em que a jovem
foi superando os obstáculos da deficiência e desenvolvendo habilidades,
demonstrou ser capaz de comunicar-se, de apropriar-se da linguagem, de
expressar seus sentimentos e, até mesmo, de colocar-se no lugar do outro ao
utilizar os instrumentos culturais de uma maneira diferente, pois passou a
compreender que cada um desses instrumentos tinha uma significação para as
suas ações cotidianas. Ao desenvolver suas habilidades Bianca via de forma
diferente os mesmos objetos que antes usava mecanicamente. Agora, os
instrumentos culturais adquiriram sentido, tinham significação e seu uso era
capaz de despertar até sentimentos; a escova de dentes se tornara mais colorida
ao se escovar os dentes para ficar bonita; passar batom e usar perfume para
ficar cheirosa e atraente, tornaram-se atividades significativas na medida em que
Bianca seria observada pelo rapaz de quem gostava. Bianca passou a expressar
seus desejos, a ir ao banheiro e a ser capaz até de trocar seu absorvente, se
necessário fosse.
Na formação dos professores da Escola Novo Amanhecer, com
fundamento na teoria histórico-cultural, trabalhou-se com o conceito de
mediação sobre o qual Rego (2002) afirma “O pressuposto da mediação é
fundamental na perspectiva sócio-histórica justamente porque é através dos
instrumentos e signos que os processos de funcionamento psicológico são

importantes na aplicação de um currículo a ser desenvolvido a partir de práticas
pedagógicas significativas e funcionais que visam, além do ensino do
conhecimento científico, a autonomia e a independência de vida de todos os
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deficiência intelectual e múltipla da EJA – FASE I é um dos fatores mais

33

fornecidos pela cultura” (p. 43). A mediação do professor dos alunos com

alunos com deficiência intelectual e múltipla que estudam nessa modalidade
escolar denominada Educação de Jovens e Adultos.

Procedimentos Adotados

O desenvolvimento do projeto deu-se, inicialmente, por meio de ações de
observação, tanto em sala de aula, como em atividades funcionais e do
cotidiano, desenvolvidas pelos alunos nas oficinas da escola; a seguir, foram
realizadas entrevistas e, posteriormente, formação com os professores,
objetivando conscientizá-los sobre

a

importância

de se

promover

o

desenvolvimento de práticas pedagógicas significativas em substituição às
práticas convencionais até então realizadas com os alunos com deficiência
intelectual e múltipla, estéreis e sem significado.
Após o processo de observação, de entrevistas e análise desses dados,
foram realizados encontros com os professores e oficinas para discutir as
questões teóricas sobre uma nova concepção de sujeito com deficiência
intelectual e múltipla e para a realização de atividades que contribuíssem para a
promoção da autonomia e independência desse sujeito. Nesses encontros com
os professores e equipe técnico-pedagógica da Escola Novo Amanhecer, foram
realizadas palestras e exibição de filmes e um Seminário para apresentação das
Atividades Funcionais Significativas desenvolvidas pelos professores por meio
de pequenos projetos. Foram cinco projetos de oficinas realizados como

Matemática: classificação e seriação e construção de gráficos e visitas no
mercado

local;

OFICINA

DE

CULINÁRIA,

com

atividades

funcionais

significativas pela confecção de um LIVRO DE RECEITAS FUNCIONAL para
alunos que ainda não conseguem ler; OFICINA DE ARTESANATO E
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exemplos de Atividades Significativas que os professores poderiam realizar com

RECICLAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS por meio da apresentação do
PROJETO “A ARTE DE RECICLAR” com atividades funcionais significativas a
partir do ensino de como reutilizar e reaproveitar materiais recicláveis como:
garrafas pet para transformá-las em arte, desenvolvendo-se habilidades
manuais e estimulando-se a criatividade; OFICINA DE RECICLAGEM
(uniformes doados por um abatedouro de aves) Desenvolvimento de atividades
funcionais significativas que envolvem todo o processo de reciclagem de
uniformes descartados por uma empresa local, até a confecção do produto final
(estopas para postos de combustíveis); OFICINA DE HIGIENE E BELEZA
Desenvolvimento de atividades funcionais significativas quanto ao uso dos
instrumentos culturais como: uso do pente e da escova de dente abordando-se
a questão da higiene pessoal por meio da apresentação de um vídeo - antes e
depois. Os resultados foram surpreendentes: houve grande melhora na
autoestima dos alunos, com o novo visual.

Resultados
Os estudos realizados proporcionaram a formação dos professores
quanto ao desenvolvimento de uma proposta de educação que possibilite um
aprendizado que parta da vida concreta dos alunos com deficiência intelectual e
múltipla da EJA, por meio de um ensino que se realiza de forma intencionalmente
dirigida, visando ao desenvolvimento das habilidades e potencialidades desses
alunos, possibilitando sua inclusão social e seu reconhecimento como cidadãos,

transformações em sua história de vida pessoal e social, apesar da acentuada
condição de deficiência que apresentam.
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considerando-se que são sujeitos simbólicos e singulares capazes de novas e

Figuras I e II - Formação dos Professores da Escola Novo AmanhecerAPAE - Nova Aurora/Pr

Considerações Finais
É importante considerar que todo o curso de formação dos professores teve
como demonstrar que é possível ensinar os conteúdos escolares como ler,

significado ao se descobrir a importância de sua significação relacionada ao
contexto de vida dos alunos.

Forma(s) de contato com a ação

Página

por meio das atividades triviais do cotidiano, mas que agora ganham novo

36

escrever e calcular para os alunos com deficiência intelectual e múltipla da EJA

Professora Dra. Jane Peruzo Iacono - janeperuzo@gmail.com da
UNIOESTE; Professora Marilene Martini Piva - marilenemartinipiva@gmail.com.
Número da Correspondência Registrada (CR) - CR 50296/2017

Referências
PADILHA, Anna Maria Lunardi. A Constituição do Sujeito Simbólico:
para além dos limites impostos à Deficiência mental. Unicamp: Campinas,
2000a. Disponível em: http://23reuniao.anped.org.br/textos/1523t.PDF. Acesso
em: jun. 2016. Acesso em julh. 2016.

PADILHA, Anna Maria Lunardi. Práticas Educativas: Perspectivas que
se abrem para a Educação Especial. Educação & Sociedade, ano XXI, nº 71,
Julho/00b, Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v21n71/a09v2171.pdf.
Acesso em: jun. 2016.

REGO, T. C. Vygotsky: uma Perspectiva Histórico-Cultural da Educação.
Petrópolis, Editora Vozes, 13ª edição, 2002.

Página

VIGOTSKI, Lev Semenovich. O defeito e a compensação. In: PEE – Programa
Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais. (org.)
Pessoa com deficiência na sociedade contemporânea: problematizando o
debate. Cascavel: EDUNIOESTE, 2006. p. 33-62.

37

SUPLINO, Maryse. Currículo funcional natural: guia prático para a educação
na área de autismo e deficiência mental - Brasília: Secretaria Especial dos
Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência. São Paulo: AMA, 2007. 73 p.: 21 cm. (Coleção de
Estudos e Pesquisa na Área da Deficiência; v.11).

ESCOLA DE SAUDE: O ENFOQUE NO PRÉ-NATAL
Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida9 (Coordenador da Ação de
Extensão)
Participantes: Brena Marques Sbardelotto10, Eduardo Bremm11, Luis
Fernando Dip12, Claudicéia Risso Pascotto13, Leia Carolina Lucio14, Andre Luiz
de Souza Domingues de Matos7; Jessica Pilonetto8.

Área Temática: (Saúde)
Linha de Extensão: (Saúde humana)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: escola de saúde; pré-natal; gestante.
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Brena cpf 09688931985

Jessica cpf 05987400902
Resumo

As atividades da Escola de Saúde foram direcionadas à temática do prénatal que envolve a qualificação e atualização dos profissionais e acadêmicos
das áreas de saúde. O objetivo foi orientar os profissionais da Atenção Básica
para uma assistência qualificada e humanizada às gestantes, pois um dos papéis
de um universitário é socializar o conhecimento e essa é uma maneira de
contribuir para que seja colocado em prática o modelo de atenção integral à
saúde proposto pelo SUS.
.
Apresentação

Observou-se no século XX uma redução na mortalidade materna e
perinatal em função da evolução da medicina obstétrica e neonatal. Entretanto,
a queda dessas taxas prevaleceu em países desenvolvidos, enquanto que em
países em desenvolvimento o óbito materno e infantil ainda é uma realidade. A
existência de uma assistência pré-natal funcionante é fundamental na
transformação dessa realidade, já que essa prática reduziria o desenvolvimento
de complicações na gravidez e no parto (TREVISAN, 2002).
Apesar de ser um processo fisiológico, diversos fatores influenciam a

2002). Nesse sentido, o atendimento pré-natal tem, entre outros objetivos, a
promoção da saúde tanto da mãe, gestante ou puérpera, quanto do seu filho.
Isso é concretizado, na prática, por meio da realização da estratificação de risco
e pelo tratamento precoce de possíveis intercorrências durante a gestação. Além
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econômicos presentes no meio em que a gestante está inserida (TREVISAN,
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gravidez, tais como patologias prévias e outros fatores biológicos, sociais e

de amenizar os episódios clínicos e psicológicos recorrentes durante a gestação
e o puerpério, essa prática mostra-se eficaz para a redução da mortalidade
materna e infantil (ROSA et al, 2014).
Visando a garantia tanto da melhoria do acesso, quanto da abrangência
e da qualidade do pré-natal, o Ministério da Saúde lançou no ano de 2000 o
Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN). O objetivo
desse programa prima por um atendimento mais humanizado de acordo com os
princípios doutrinários preconizados pelo SUS, colocando o acolhimento digno
da mulher como dever das Unidades de Saúde, bem como a não utilização de
intervenções desnecessárias e que coloquem em risco a vida da mãe e do
neonato (BRASIL, 2000).
De acordo com Trevisan et al, algumas causas de óbitos materno e
perinatal são inevitáveis, dentre elas, as malformações congênitas, acidentes de
cordão e situações nas quais há o descolamento prematuro de placenta. No
Brasil, entretanto, as taxas apontam um elevado número de óbitos que decorrem
de causas que poderiam ser evitadas, mediante a um acompanhamento prénatal adequado. São consideradas causas evitáveis situações como síndrome
hipertensiva, complicações decorrentes de infecções urinárias e sífilis congênita.
A saúde, no país, é um setor que está percorrendo um importante
processo de reformulações, das quais participam significativos e expressivos
segmentos sociais e políticos, os quais tem como objetivo primordial a
continuidade e o avanço do movimento pela reforma sanitária, bem como pela
concretização das propostas e ideologias do SUS. Para que isso torne-se uma

mas também na educação dos profissionais da área da saúde e dos acadêmicos
em formação (BRASIL, 2004).
A formação e o desenvolvimento de profissionais e acadêmicos para a
importância da realização de um adequado exame de pré-natal, deve visar a
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realidade os diversos setores que integram o SUS devem cumprir ações que

redução da mortalidade materna e infantil. Isso porque, esses profissionais não
dispõem de apoio especializado para a orientação e o desenvolvimento de
estratégias de comunicação adequadas ao público usuário do SUS nas
diferentes regiões, cada qual com suas particularidades e expressões
características. Com a efetivação desse projeto de educação permanente,
propõe-se a associação entre o desenvolvimento individual e o institucional;
entre os serviços e a gestão setorial; e entre a atenção primária e o controle
social, visando, assim, a implementação dos princípios e das diretrizes
constitucionais do SUS em prol da redução da mortalidade materna e infantil, por
meio da educação permanente em saúde aplicada sobre o pré-natal (BRASIL,
2004).
Assim, o projeto “Escola de saúde: o enfoque do pré-natal”, que está
vinculado ao “Observatório da mortalidade materna, fetal e infantil”, promoveu
uma revisão da literatura e, posteriormente, a organização de atividades de
qualificação e atualização dos profissionais e acadêmicos a respeito do tema,
enfocando orientações a respeito de testes diagnósticos e tratamentos que
podem ser empregados pelos profissionais, em especial o médico.

Procedimentos Adotados

Tratou-se de uma atividade de interação na qual o acadêmico foi o
responsável por articular e contribuir na geração do conhecimento. As atividades
foram desenvolvidas através de cursos de qualificação e atualização dos

e potencialidades que esses profissionais identificam na atenção básica e tentar
criar estratégias com materiais que auxiliem no atendimento do pré-natal.

Resultados
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41

profissionais dos 27 municípios da área de abrangência da 8ª Regional de Saúde

As atividades envolveram a organização de eventos de formação para os
profissionais de saúde com a colaboração de docentes do curso de medicina e
nutrição visando atualizar conteúdos referentes a condução da gestante do inicio
ao final do pré-natal. Foram também tabulados dados referentes ao óbito
materno e infantil, identificando aspectos que contribuíram para esse desfecho
que são importantes para o planejamento das capacitações em saúde. Para os
acadêmicos foi uma oportunidade de aproximar a teoria da sala de aula da
prática profissional, além de incentivar a investigação e a tradução do
conhecimento em ações de aplicação no cotidiano dos profissionais de saúde.
Como foi o primeiro ano da atividade foram encontrados alguns problemas
relacionados a execução da atividade que dependeu da agenda de trabalho dos
profissionais do Sistema Único de Saúde de 27 municípios do sudoeste do
Paraná. Alguns itens propostos não foram possíveis de se executar, mas
pretende-se ao continuar as atividades realizar um monitoramento dos
indicadores do pré-natal com objetivo de identificar pontos de estrangulamento
no atendimento e a partir deles propor a qualificação ou atualização dos
profissionais. De posse destes dados integrar os alunos do curso de medicina
que tiverem interesse em rodas de conversa sobre o tema que abrange o prénatal e suas consequências. Os dados também poderão ser utilizados para a
produção científica
Considerações Finais
Os resultados do projeto se refletem na inserção dos acadêmicos de

projeto e na elaboração de referencial teórico a respeito do tema. A perspectiva
é consolidar o projeto como um centro de referência na temática, que monitora
a assistência e ao mesmo tempo oferta ações de capacitação aos profissionais
de saúde.
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medicina na comunidade com atividades de orientação sobre o pré-natal aos

Forma(s) de contato com a ação
Professora. Dra. Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida, E-mail:
lferreto@gmail.com, (46) 3520-0715
Número da Correspondência Registrada (CR)

CR 41299/2013.
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PROJETO CURSINHO POPULAR UNIOESTE
Luis Fernando Dip15 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: José Etore Zanardi Neto 16,Luiz Felipe Becker 17, Franciele A. Caovilla
Follador18 e equipe
Área Temática: (Ciências exatas e da terra)
Linha de Extensão: (Educação)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: cursinho; didática; educação.

Resumo
O Projeto Cursinho Popular iniciou em 2014 e foi idealizado pelos acadêmicos do
curso de Medicina da UNIOESTE - campus Francisco Beltrão, atuando na transmissão de
conhecimento para alunos do Ensino Médio, com o intuito de aprova-los nos mais diversos
vestibulares do país. Além disso, o Projeto proporciona aos acadêmicos experiências mais
humanizadas e noções de didática e sociabilidade aos professores, colocando-os como
protagonistas de expansão de conhecimento.

Apresentação

O Projeto Cursinho Popular foi criado em 2014 com a finalidade de ensinar alunos
do Ensino Médio e recém-formados os principais assuntos cobrados nos vestibulares do
15

Professor mestre do Centro de Ciências da Saúde, Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão.

E-mail: lfdiplfdip@hotmail.com.
16

Acadêmico graduando do 3º ano de Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão. E-mail:

neto.zanardi@hotmail.com.
17

Acadêmico graduando do 4º ano de Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão. E-mail:

luizbeecker@hotmail.com
18

Professora Doutora do Centro de Ciências da Saúde, CCS, campus de Francisco Beltrão E-mail:

francaovilla@hotmail.com.

Brasil. Este projeto é gratuito e composto inicialmente por acadêmicos de Medicina, em
especial os ingressantes do primeiro ano, contando também com alunos do segundo,
terceiro e quartos anos. Além disso, é uma forma dos alunos, especialmente os calouros,
entrarem em contato com pessoas que, mesmo estando em bom estado, necessitam da
ajuda de nossos professores, fazendo-os treinar a empatia e os mais diversos métodos de
transmissão de conhecimento. O objetivo do projeto é proporcionar aos alunos um ambiente
focado nos estudos, sendo os professores o principal ponto de apoio destes, contribuindo
intelectualmente e psicologicamente para a aprovação dos alunos ao final do ano.

A educação consiste em um assunto de extrema relevância, visto que o Brasil tem
apresentado um panorama complexo de uma grande desigualdade social e tal situação tem
levado o atual governo a tomar medidas que visam ampliar o acesso ao ensino superior
para aqueles que não têm oportunidade (Alesina, 2012). Partindo de tal pressuposto, o
Projeto Cursinho Popular tem a intenção de colaborar para a universalização do
conhecimento científico a partir das ações acadêmicas que visam a transmissão direta dos
mais diversos assuntos.

Procedimentos Adotados
O Projeto Cursinho Popular UNIOESTE foi criado a partir de modelos bemsucedidos, principalmente o modelo do Cursinho Popular da FAMEMA (Faculdade de
Medicina de Marília) para desenvolvimento do conteúdo programático e organização das
aulas e materiais.

Para a realização do Cursinho Popular, primeiramente ocorre a divulgação do Projeto
nos principais colégios de Francisco Beltrão e na imprensa local e regional, explicando aos
alunos as principais características do Cursinho Popular e atentando-os com relação aos
prazos e os documentos solicitados. A seguir, após o encerramento das inscrições e
entrega dos documentos, os candidatos realizam uma prova com os principais conteúdos
da matriz curricular do Ensino Médio. Em anos anteriores realizou-se como segunda fase

do processo: a entrevista. Na entrevista, os alunos eram questionados a respeito de suas
motivações; tempo disponível para estudo; quais vestibulares o aluno iria fazer e,
principalmente, as questões financeiras familiares. No dia da entrevista, também, é
entregue a documentação financeira dos alunos, atestando que o candidato não tem
condições de participar de um cursinho pré-vestibular pago. Os 40 alunos que tiverem o
melhor desempenho na primeira e na segunda fase são aprovados e direcionados a
participarem do Cursinho Popular.

As aulas são ministradas no Campus Vila Nova da UNIOESTE de Francisco Beltrão
no período noturno de segunda a sexta, iniciando às 19 horas e encerrando às 23 horas,
totalizando 5 aulas por dia. Além disso, os alunos tem monitoria, geralmente precedendo a
primeira aula do dia, com os professores e ajudantes resolvendo suas principais dúvidas e
aprofundando o conteúdo dado em sala de aula.

O Projeto Cursinho Popular conta,

atualmente, com 26 acadêmicos/professores do curso de Medicina da UNIOESTE –
campus Francisco Beltrão, os quais são divididos pelas matérias que eles consideram de
maior domínio (Português, Matemática, Biologia, Química, Física, Literatura, História,
Geografia, Filosofia, Sociologia, Inglês, Espanhol e Redação). Para a capacitação dos
futuros professores, os acadêmicos veteranos do Projeto os auxiliam a respeito de suas
principais dúvidas, anseios e medos, já que muitos desses nunca foram professores e não
tiveram nenhuma experiência similar em sala de aula. Assim sendo, os professores montam
as aulas – em sua maioria através de slides – e as ministram em um período de 45 minutos
semanalmente.

De acordo com o andamento regular da matéria dada, são realizados simulados,
preparando-os para os principais vestibulares da região: o ENEM e o vestibular da
UNIOESTE. Além disso, os alunos são cobrados semanalmente para entrega de redações
(cujo professor da matéria corrige e as entrega novamente) e estudo dos materiais e
questões que os professores disponibilizam, por intermédio de um grupo no Facebook
criado com todos as pessoas do Projeto.

O Cursinho Popular se inicia cerca de 3 semanas após o início das aulas da
UNIOESTE e se encerra na semana do vestibular da mesma, seguindo o calendário da
Universidade para ser moldado.

Resultados

O Projeto já beneficiou cerca de 160 alunos e 80 professores. Contando com a
participação de muitos acadêmicos que nunca tiveram contato com o mestrado, os
professores demonstram, ao final do ano letivo, uma grande evolução no desenvolvimento
de suas aulas, além de terem moldadas noções básicas de empatia, resolubilidade e
didática, conceitos tão trabalhados e cobrados em sala de aula. Dos alunos do Cursinho
Popular, é relatado um grande desenvolvimento pessoal e intelectual, muitos deles já
maduros e preparados para a Universidade.
O Projeto conta, hoje, com ex-alunos acadêmicos dos mais diversos cursos
(Engenharia Civil, Direito, Nutrição e Medicina, dentre outros), nas mais diversas
Universidades do país. Os alunos, em sua maioria, são aprovados nos seus cursos de
primeira opção nas suas Universidades preferenciais. Na conclusão do Cursinho Popular,
muitos deles agradecem e reforçam a importância do Projeto em suas vidas: saem cidadãos
e pessoas melhores para a sociedade, intelectualmente preparados para a grande
caminhada acadêmica que ainda os espera.

Figura 1

Integrantes do Projeto Transfusão da Alegria conhecendo os alunos do Cursinho
Popular (2015)

Figura 2

Reunião dos professores do Cursinho Popular (2016)

Figura 3

Símbolo oficial do Cursinho Popular (2014)

Figura 4

Aula inaugural do Cursinho Popular com a professora Álaba
Considerações Finais

O Projeto Cursinho Popular UNIOESTE se tornou parte do cotidiano de muitos
alunos de Francisco Beltrão e colabora para o desenvolvimento de muitos jovens da Região
e de nossos próprios professores. É relatada a satisfação dos pais, dos Colégios e de toda
a população beltronense e ressalta a grandiosidade do Projeto, que já obteve muitos frutos
e continuará exercendo sua principal função: a transmissão de conhecimento e o
desenvolvimento das relações interpessoais de nossos professores e acadêmicos.

Forma(s) de contato com a ação
Centro de Ciências da Saúde: 46 35200719;
Redes sociais: Cursinho Popular UNIOESTE (Facebook)

Número da Correspondência Registrada (CR)

42973/2014
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OPERAÇÕES UNITÁRIAS DA ENGENHARIA QUÍMICA NO AMBIENTE
EXCEL/VBA
Marcos Flávio Pinto Moreira19 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Turmas de Operações Unitárias do curso de Engenharia Química da
Unioeste dos anos de 2015 e 2016 totalizando 77 alunos

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Educação profissional
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Excel/VBA; operações unitárias; projetos industriais.
Resumo
Um dos “softwares” mais utilizados na indústria, futuro local de trabalho dos
engenheiros químicos, é o Excel/VBA. O objetivo principal deste projeto foi ensinar aos
alunos do curso de Engenharia Química da Unioeste a utilização do software Excel/VBA
em aplicações industriais. Os alunos participantes mostraram grande satisfação com os
conhecimentos adquiridos aplicando o conteúdo aprendido em outras disciplinas da
graduação, em seus estágios, TCC’s, pós-graduação e no mercado de trabalho.

Apresentação
O software EXCEL/VBA é um dos softwares mais utilizados na indústria química por
parte dos engenheiros químicos (Gómez, 2012; Stulp et al., 2013; Moreira, 2017) para
acompanhamento da produção devido à facilidade de trabalho com números e equações.
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Infelizmente, os alunos de engenharia química costumam utilizar poucos recursos
deste software, geralmente encarando-o como uma simples calculadora.
Com o intuito de agregar um conhecimento mais aprofundado desta ferramenta
voltada às aplicações industriais é que surgiu este projeto.
Os alunos participantes do projeto puderam ver de forma mais dinâmica o
conhecimento das operações unitárias apresentado no quadro. Muitos alunos sentiram
tamanha confiança no curso que o apresentaram em seus currículos como um diferencial
em sua formação. Diversos são os relatos de sucesso na aplicação do Excel/VBA em suas
carreiras depois de formados, incluindo relatos de promoção no trabalho devido à utilização
do software em seus projetos. Além disso, estes dez anos de atividade do coordenador
deste projeto na disciplina de operações unitárias resultou na confecção de um livro
intitulado “Operações Unitárias da Engenharia Química utilizando o Excel/VBA”, o qual foi
lançado no dia 27 de abril de 2017 em Toledo-PR.

Procedimentos Adotados

O projeto contou com a participação de 77 integrantes, as turmas de operações
unitárias dos anos de 2015 e 2016. Basicamente foram dez encontros durante os segundos
semestres letivos, momento no qual as turmas já haviam tomado contato com boa parte
das operações unitárias apresentada em sala de aula. As Figuras 1 e 2 apresentam as
turmas de operações unitárias de 2015 e 2016 durante a participação do projeto.

Figura 1 – Foto da turma de 2015.

Os encontros eram semanais com duração de 3 horas. As aulas ocorriam parte no
quadro e parte no computador. Utilizou-se um computador para cada aluno e o software
Excel/VBA 2010.
As aulas eram dinâmicas, sendo que a apresentação de uma determinada
ferramenta do Excel/VBA ocorria simultaneamente com a resolução de um determinado
problema proposto. O material utilizado em cada encontro era disponibilizado no Moodle
com boa antecedência, o que facilitava o andamento da atividade em sala de aula.
Ao início do curso foi solicitado aos participantes o preenchimento de uma ficha de
informações a fim de saber sobre os conhecimentos que tinham sobre a ferramenta e o que
esperavam sobre o curso. Ao final do curso foi apresentado uma nova ficha a fim de avaliar
o curso, o professor e o aprendizado obtido.

Figura 2 – Foto da turma de 2016.

Resultados
Infelizmente o melhor resultado nesta ação não pode ser quantificado, que é a
satisfação e a alegria dos alunos em aprender uma nova ferramenta a qual abre um mundo
de possibilidades aos alunos. Vários são os relatos de alunos que conseguiram estágio, e
até mesmo oferta de emprego por causa deste aprendizado. O emprego da ferramenta
ainda foi constatado em outras disciplinas e trabalhos extraclasse, e até mesmo no
desenvolvimento dos trabalhos de pós-graduação de mestrandos e doutorandos.
Mas com o questionário foi possível verificar que cerca de 90% dos alunos gostaram
do curso e sentiram-se confiantes em apresentar em seus currículos este novo
conhecimento adquirido. Foram vários depoimentos e gostaria de compartilhar três deles
que representam o pensamento de maneira geral de todos os participantes:

- Quanto à forma de condução do curso:
“Boa, organização sempre admirável. Pontualidade, conteúdo focado para o que
realmente importa. Como opinião, só posso dizer obrigado, pois nenhum outro professor
teve interesse até hoje de trazer algo por fora das aulas, que fosse agregar no
conhecimento. O senhor foi o primeiro.”
- Em relação ao seu conhecimento anterior ao curso, à indicação para um amigo e
como um diferencial em sua formação:
“Sinto que o Excel era utilizado por mim para fins básicos e hoje com o uso do
Excel/VBA aplicado no trabalho e resolução de problemas da matéria de operações
unitárias foi um curso bastante útil. Indicaria para um amigo e considero como um
diferencial.”

- Em relação ao que foi aprendido durante o curso:
“A matéria de operações unitárias está me desenvolvendo um pensamento mais
crítico e criterioso durante o dia a dia, sendo este conhecimento uma boa ferramenta para
o trabalho na indústria.”
Além disso tudo, estes dez anos de atividade do coordenador deste projeto na
disciplina de operações unitárias resultaram na confecção do livro “Operações Unitárias da
Engenharia Química utilizando o Excel/VBA”, o qual foi lançado no dia 27 de abril de 2017
na Associação Comercial e Industrial de Toledo-PR e que encontra-se à venda pelo site
www.e-papers.com.br. O livro contém 201 páginas e têm estado por diversas semanas
entre os mais vendidos da editora, o que mostra a lacuna existente neste tipo de abordagem
no ensino das engenharias. Sua capa está apresentada na Figura 3.

Figura 3 – Capa e contracapa do livro Operações Unitárias da Engenharia Química
utilizando o Excel/VBA.

A matéria completa sobre o lançamento foi apresentada no site da Unioeste no dia
25 de abril de 2017 e ainda pode ser acessada no seguinte link:

http://www5.unioeste.br/portalunioeste/maisnoticias/40583-professor-da-unioestelanca-livro-em-toledo

Considerações Finais
Existem várias formas de contribuírmos com a sociedade, e a extensão, sem dúvida
alguma me parece ser uma das melhores. O atual projeto, que agora se tornará
permanente, é algo muito gratificante para mim, pois tenho visto o quanto ele tem impactado
positivamente meus alunos. Além disso, devemos nos atentar para as novas gerações que
cada vez mais nascem inseridas no meio tecnológico, e que ao ingressarem na
universidade sentem como se estivessem voltando no tempo em trinta ou quarenta anos, o
que acaba por lhes desmotivar muitas vezes. O ensino nunca foi um tema tão importante
como nos dias de hoje e, no entanto continua sendo marginalizado no meio das

engenharias, onde a questão do ensino nem sempre é tratada como deveria. Precisamos
nos atentar para isso se quisermos estar entre as melhores universidades deste país no
ensino das engenharias nas próximas décadas.

Forma(s) de contato com a ação
Correio eletrônico: marcosfpmoreira@gmail.com, Telefone: (45) 3379-7030
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46534/2015
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Resumo

O Projeto Ciências do Envelhecimento Humano, atividade de extensão vinculado a
Universidade Aberta a Terceira Idade – UNATI, objetiva desenvolver atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Tendo como diretriz principal promover o envolvimento e a integração
entre a universidade, o idoso e a comunidade. O Curso vem sendo desenvolvido no
Campus de Francisco Beltrão a dois anos, contando com a participação de mais de 60
(sessenta) idosos. As aulas são ministradas de terça-feira a quinta-feira das 13:30 as 17:00
horas. As disciplinas ofertadas são gratuitas, cada uma com carga-horária semanal de 2
horas, distribuídas em 03 (três) trimestres. O Projeto tem oportunizado um ambiente de
aprendizagem possibilitando aos idosos acesso a atividades de cultura, saúde, educação
e lazer pertinente as suas necessidades.
Apresentação
A UNATI é um programa de extensão universitária, com caráter multidisciplinar e
contínuo, cuja finalidade é incentivar a integração entre professores, pesquisadores,
alunos, agentes universitários e demais interessados em desenvolver atividades de
extensão, ensino e pesquisa ligados às questões concernentes ao processo de
envelhecimento, bem como à valorização da pessoa idosa na sociedade e sua inclusão no
ambiente universitário.
No Campus de Francisco Beltrão a UNIOESTE oferece o curso Ciências do
Envelhecimento Humano. O Programa objetiva estabelecer um espação de ensino,
pesquisa, extensão, debates e assistência voltados para questões inerentes ao
envelhecimento da população e oportunizar um ambiente de aprendizagem, troca de
experiência, socialização do saber e de relações sociais.

Procedimentos Adotados

A Universidade Aberta da Terceira Idade através do Curso Ciências do
Envelhecimento Humano, tem, regularmente, a duração de quatro anos com carga horária
de 1000 horas. As aulas são ministradas de terça-feira a quinta-feira das 13:30 as 17:00
horas, com intervalo das 15:00 as 15h30min, salvo dias excepcionais. Além disso, há a
oportunidade do idoso participar de semanas acadêmicas, palestras, conferências, para
cumprir atividades complementares equivalentes a 176 horas.
Em face disso, o discente deve cumprir frequência mínima de 75% e alcançar nota
mínima correspondente a 70 para certificação no curso. Podem participar pessoas com 60
anos de idade ou mais, no entanto, em caso de vacância de vagas é aceito aqueles de 60
a 50 anos, em ordem decrescente.
As disciplinas ofertadas são gratuitas, cada uma com carga-horária semanal de 2
horas, distribuídas em 03 (três) trimestres – o primeiro trimestre de março a maio de 2017,
o segundo de junho a agosto e o terceiro de setembro a novembro de 2017.
Em cada trimestre são oferecidas de 04 (quatro) a 06 (seis) disciplinas. Como o
Programa está no segundo período letivo do Curso, as disciplinas do primeiro ano ficaram
assim distribuídas, no primeiro trimestre: sexualidade, nutrição, ornamentação, estatuto do
idoso, educação física e inclusão digital. No segundo trimestre: inglês I, nutrição I, ciência
dos números, memória e plantas medicinais. No terceiro trimestre: inglês II, nutrição III,
cuidados faciais e make, direito do consumidor.
No segundo ano, primeiro trimestre as disciplinas de inclusão digital II, inglês II,
saúde mental e emocional, valorização do idosos, estética e cultura alimentar. No segundo
trimestre: ciclo de palestras, memórias do espaço urbano, raciocínio lógico, marketing,
ornamentação II, direito ambiental. No terceiro trimestre: direito a saúde, farmacologia,
introdução à sociologia, plantas medicinais II, introdução à gastronomia e política criminal.
Os professores colaboradores estruturam suas atividades conforme Plano de Ensino
específico no modo que consideram pertinente (instrumentos avaliativos, metodologia de
trabalho) considerando a condição especial dessa parcela populacional.

Resultados

No mês de maio os alunos participaram do II Congresso Nacional de Ciências
Aplicadas a Saúde (Imagem 1), que ocorreu no período de 08 a 12 de maio de 2017, tendo
como tema central “Reflexões, práticas e pesquisa”. O encontro expressou as
preocupações de pesquisadores com a atual situação dos problemas de saúde que tem
afetado a população brasileira nos últimos anos, e quais alternativas tem emergido como
resultados de pesquisa que tem contribuído para responder essas problemáticas de
maneira inovadora e sustentável.

Imagem 1 – Participação dos alunos do 1º e 2º Ano no II Congresso Nacional de
Ciências Aplicadas a Saúde - CONCAPS

No mês de Junho realizou-se uma festa junina (Imagem 2) que integrou os alunos
do primeiro e segundo ano. Houve uma apresentação de Casamento Caipira realizado
pelos alunos do primeiro ano (Imagem 3).

Imagem 2 – Festa Junina – Integração 1º e 2º Ano.

Imagem 3 – Apresentação Casamento Caipira, alunos do primeiro ano.
Na disciplina Ciclo de Palestras, ofertada no segundo trimestre, semanalmente
diversos profissionais (Médicos, Psiquiatras, Psicólogos, Assistentes Sociais, etc.)
ministram palestras e debates relacionados à Saúde Mental (Imagem 4).

Imagem 4 – 2º Ano: Aula Ciclo de Palestras: Debate sobre Envelhecimento,
autoestima e qualidade de vida.

Imagem 5 – Aula de Saúde Mental e Emocional: Dinâmica de Integração

Imagem 6 – 1º Ano: Encerramento aula Ornamentação.

Imagem 7 – 1º Ano: Aula sobre Reaproveitamento de Alimentos

Considerações Finais

O Curso de Ciências do Envelhecimento Humano desenvolve-se com êxito,
excelente participação da comunidade beltronense e envolvimento da Universidade.

Forma(s) de contato com a ação
A Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI da Unioeste, campus de Francisco
Beltrão, pode ser contatada pelo email: unatibeltrao@gmail.com.
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Resumo
O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ)
tem como objetivo promover projetos de prevenção contra qualquer ameaça que possa
atingir crianças e adolescentes. O objetivo do projeto “Criança tem que brincar” foi dialogar
na escola com os (as) alunos (as) sobre a cultura da paz e por meio de uma ação lúdica,
problematizar e tematizar a importância de práticas colaborativas para o desenvolvimento
de uma cultura de não violência no ambiente escolar e fora dela. Como metodologia utiliza
a roda de conversa, enfatizando que a paz é um direito universal das pessoas e que a
escola é um espaço importante de práticas de boa convivência, e a brincadeira infantil pode
ser uma experiência de realização dessas práticas solidárias e coletivas. Foram realizadas
brincadeiras que demonstrassem a vivência da cultura da paz. Partes dos autores utilizados
têm como embasamento teórico, Paulo Freire e Vigotsky, fundamentando a ação, entre
outros importantes autores do tema. Como resultado, foram discutidos propostas, por meio
dos diálogos e das brincadeiras, possibilidades de desenvolver a cultura da paz, mostrando
alternativas não violentas, sem a utilização de armas (ou objetos violentos), que podem ser
realizadas individualmente ou coletivamente e que são divertidas. A aproximação da
universidade com a escola foi um importante resultado, já que o NEDDIJ tem como escopo
ações de prevenção, estudo e defesa das crianças e adolescentes, e este campo aberto é
a possibilidade desses diálogos e ações.

Apresentação
O Projeto “Criança tem que brincar” desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Defesa
dos Direitos da Infância e da Juventude, da UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu, teve o
objetivo de debater a importância de falar sobre o desarmamento infantil enfatizando a
cultura de paz. É importante o registro de que o NEDDIJ tem desenvolvido ações

interdisciplinares entre as áreas da Educação, e Direito, essas ações conjuntas entre os
cursos de Direito e Pedagogia tem como objetivo aproximar crianças, adolescentes, a
família e a escola para o tema, bem como promover debates e possibilidades de
enfrentamentos deste assunto.
Esta ação no campo da escola surge com o objetivo de discutir práticas, com as
crianças, sobre a não violência e a cultura da paz. O NEDDIJ como um núcleo de proteção,
procura pautar e alertar sobre as consequências causadas em ações violentas, seja por
meio de brincadeiras com armas e artefatos específicos, que conduzem a violência.
Desta forma, buscamos enfatizar a brincadeira como uma forma saudável de
convivência na escola, incentivando o desapego de brinquedos que remetem a violência,
como, por exemplo, armas e espadas de brinquedos, além de filmes e jogos violentos.

As brincadeiras são ferramentas que desafiam a criança facilitando suas
descobertas e a compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e
oportunidades para a expansão da vida com alegria, emoção, prazer e vivência grupal.
Brincar é fonte de lazer, mas fonte de conhecimento que nos possibilita a considerar o
brincar parte integrante da atividade educativa (TONIETTO et. al., 2006, p. 2914).
Inicialmente, utilizamos a metodologia de Paulo Freire conhecida como “Palavras
geradoras”, na qual “essas palavras ganharam o nome de “palavras geradoras” porque, a
partir delas, surgiam conhecimentos em torno dos fatos e ideias que elas representavam e
da aprendizagem da leitura e da escrita” (BARRETO, 2013, p.2), sendo as palavras
escolhidas: paz e violência.
As crianças começarem suas falas, partindo da palavra violência, para depois as
palavras que transmitam a paz. A partir dos seus relatos, foi realizada uma conversa sobre
a cultura de paz na escola e a importância da brincadeira e do brincar de forma saudável.
Posteriormente, foi abordada a importância da cultura da paz criada pela Organização das
Nações Unidas.

Sobre a importância da educação voltada para paz, ressaltamos:
Educar para a paz envolve a geração de oportunidades para comunhão de
significados e afetos. Assim como o agricultor deve arar, afofar o terreno, deixá-lo rico em
nutrientes e irrigá-lo, devemos criar um ambiente propício e acolhedor para que as
sementes da paz possam germinar. Isto envolve criatividade, abertura para promover uma
qualidade nova nos espaços de ensino/aprendizagem a fim de transformá-los em locais de
humanização e sensibilidade (DISKIN, 2008, p.20).

Além da conversa sobre o não uso de brinquedos, jogos e filmes violentos, e do
incentivo de implantação da educação para cultura de paz na escola e na comunidade, o
projeto visou ensinar as crianças brincadeiras antigas que educam para paz.
As crianças participaram de todas as brincadeiras e divertiram-se, a maioria não
tinha conhecimento destas atividades recreativas, que seus pais e mães brincavam quando
crianças.
Observamos que após a primeira exposição numa sala de aula, os alunos deram
continuidade no horário do recreio, inclusive, ensinando as brincadeiras aos(as) demais
colegas. A equipe buscou desenvolver atividades que fizeram parte da infância, como pular
corda, pular elástico, adoleta, amarelinha, cama de gato, e, principalmente a ideia de que
brincar com o outro é mais interessante.
O projeto também teve como intuito orientar os pais, por meio de um folheto
informativo da importância de observar a classificação Indicativa, sobre a faixa etária para
qual filme, programas de televisão, desenhos e jogos não são indicados para suas crianças.
A classificação foi elaborada com base na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e
do Adolescente e nas Portarias do Ministério da Justiça. É importante, que principalmente,
na escola com repercussão em casa, seja verificada a classificação indicativa de todo
entretenimento oferecido à criança e adolescente, visando à prevenção e combate à

violência, e promoção da cultura da paz na qual é necessário enfatizar a importância do
aprender a conviver, o respeito mútuo, ou seja:

Construir uma cultura da paz envolve dotar as crianças e os adultos de uma
compreensão dos princípios e respeito pela liberdade, justiça, democracia, direitos
humanos, tolerância, igualdade e solidariedade (DUPRET, 2002, p.91).

Algumas crianças, da escola, são moradores de comunidades carentes, sendo que
a maioria conhece a realidade em que vive, vítimas e/ou telespectadoras da violência.
Nessa realidade são apresentadas as crianças, armas de brinquedo ou brincadeiras
violentas, as quais através destas, acabam praticando, aquilo que já viram ou fizeram parte,
direta ou indiretamente.
É importante não negligenciar esta realidade, tendo em vista que faz parte muitas
vezes do convívio, é fundamental que na escola seja discutida essas questões.

No processo educativo, o conceito de Paz vem ganhando espaços e considerações
entre teóricos e educadores, pois todos sentem que o atual momento é propício para
quebrar os paradigmas de uma sociedade voltada para o consumismo e para o
individualismo (Pinheiro, 2010, p. 5).

Em alusão ao “Dia do desarmamento infantil”, o projeto possibilitou às crianças uma
tarde diferente, na qual elas puderam participar de uma roda de conversa, brincar e se
divertir com brincadeiras antigas, utilizando pouco (somente com material de fácil acesso)
ou nenhum material. Por meio do diálogo, as crianças participaram, e vivenciaram a prática
da cultura da paz, com muitas brincadeiras simples e coletivas.

Os alunos participaram ativamente, e durante a conversa foi perguntado sobre o
tema e discutido acerca, mostrando para as crianças a importância dos direitos humanos,
e do convívio com o colega. As palavras geradoras foram sendo ampliadas pelas crianças,
e depois foram organizadas em um livrinho para ser entregue aos pais ou responsáveis.

Procedimentos Adotados

A metodologia parte da pesquisa qualitativa em uma proposta de pesquisa ação,
pois visa à aproximação com a comunidade, ainda por meio de estudos bibliográficos e a
aplicação dos estudos foi realizada em forma de projeto em uma escola de Foz do Iguaçu,
onde pôde observar a teoria em conjunto com a prática. A escola não possui recursos
financeiros para adquirir brinquedos para todos, portanto necessitava de brincadeiras e
brinquedos que utilizam poucos recursos. Assim, a equipe do NEDDIJ resgatou
brincadeiras e brinquedos que não necessitam de muitos materiais e que proporcionam
diversão com segurança.

A escola foi escolhida considerando seu histórico, pois a

formação do bairro foi oriunda de um desfavelamento do centro da cidade, os moradores
sofrem preconceito e discriminação da sociedade como um todo. A comunidade tem
estrutura familiar atípica, com alto índice de natalidade e baixo nível econômico. No aspecto
sociocultural, a mesma é interdependente das políticas públicas, muitas famílias dependem
da renda advinda do Programa Federal Bolsa Família.

Resultados
O projeto elaborado foi em alusão ao “Dia do desarmamento infantil”, o mesmo
sugeriu levar para as crianças, uma tarde diferente, onde elas puderam participar de uma
roda de conversa, brincar e se divertir com brincadeiras antigas, utilizando pouco (somente

com material de fácil acesso) ou nenhum material. Por meio do diálogo, inspirado em Paulo
Freire, houve a prática do diálogo com as crianças, enfatizando a praticar da cultura da paz.
A participação foi ampla, durante a conversa foi perguntado sobre o tema e discutido
acerca, mostrando para as crianças a importância da tolerância, respeito, honestidade,
justiça, igualdade, liberdade, alegria, solidariedade, dignidade, direitos humanos, amizade
entre outras palavras geradoras levantadas pelas próprias crianças e demonstradas em um
livrinho a ser entregue para os pais ou responsáveis. Nesse livro, além de orientações a
respeito da classificação indicativa de filmes e jogos, uma breve apresentação sobre a
cultura da paz e ao final, cada aluno escreveu a respeito da sua opinião sobre a paz e foram
orientados a entregar para seus pais ou responsáveis.
Notamos que alguns alunos já conheciam dados sobre o desarmamento infantil, ou
seja, antes mesmo da discussão sobre o tema, eles relataram que tinham brinquedos dessa
natureza e jogaram fora por não ser brincadeiras saudáveis.
Nesse contexto, é possível verificar a necessidade de ações que envolvam a escola,
e as crianças em debates sobre práticas solidárias e de paz. Percebemos que as crianças
participam e sobre os temas tratados, pois ampliaram as palavras geradoras, o que de certa
forma evidencia a necessidade de mais momentos como esse.
A escola é um espaço importante de reflexão, tendo como responsabilidade,
também, auxiliar na vivência de práticas de paz dentro e fora do espaço escolar, chamando
à comunidade e aos gestores públicos para esse debate.

Considerações Finais
O projeto “Criança tem que brincar!” desenvolvido em uma escola municipal, de Foz
do Iguaçu, visou esclarecer e entender a importância de trabalhar o desarmamento infantil
enfatizando a cultura de paz. O trabalho foi desenvolvido a partir de duas palavras
geradoras, sendo elas “Violência e Paz”. As crianças do quinto ano do Ensino Fundamental

foram falando o que compreendiam por violência e brincadeiras que poderiam remeter a
está ação. Discutimos com as crianças que algumas brincadeiras poderiam machucar
fisicamente e psicologicamente, deixamos que elas buscassem soluções e levantassem
brincadeiras que pudessem ser realizadas sem causar danos aos envolvidos.
Por meio dessas brincadeiras, desenvolvidas no parque da escola, as crianças
puderam colocar em prática os princípios fundamentais da cultura da paz. Foi gratificante
para equipe e membros da escola observar os alunos brincando de adoleta, respeitando a
vez de cada um, percebendo que as brincadeiras enfatizam a honestidade, tolerância,
igualdade, amizade e alegria. Os mesmos deram continuidade no horário do intervalo,
inclusive ensinando aqueles que não conheciam a brincadeira.
Outras brincadeiras que possibilitaram o desenvolvimento de princípios da cultura da
paz, foram amarelinha, elástico e a dinâmica do “Guia de cego”, que além dos princípios
relatados acima, colabora com o ensino da matemática, respeito, confiança, tolerância e
cuidado com o(a) outro(a), além de compreenderem as dificuldades de quem é cego ou
com baixa visão e a importância da acessibilidade.
Conclui-se com este projeto que é possível trabalhar a cultura da paz nas escolas
por meio de ações lúdicas, brincadeiras e conversas que chamam a atenção das crianças
e adolescentes. As crianças da escola escolhida pela equipe do NEDDIJ necessitavam de
brincadeiras que visassem o fim da agressividade no horário do intervalo, devido à ausência
de materiais para entretenimento. Era preciso apresentar outras formas de envolvimento, e
isso foi realizado com as brincadeiras e rodas de conversas. As crianças conversaram
sobre alguns brinquedos, que podem ser muito agressivos, como por exemplo, réplicas de
armas de plástico. O NEDDIJ, como um projeto de extensão vinculado a UNIOESTE/ Foz
do Iguaçu, tem como pressuposto essa aproximação com a as escolas, principalmente em
comunidades pobres, na qual o índice de violência é alarmante e as crianças podem viver
situações de risco.
Essas ações junto aos espaços educativos, sejam institucionais ou não, tem
possibilitado ampliar esses debates e pensar novas formas de ação de aproximação e

contribuição para a comunidade. A interdisciplinaridade vivida no âmbito do Núcleo, entre
a Pedagogia e o Direito tem ampliado os debates nas escolas e em outros campos,
demonstrando a importância de dialogar com o outro.

Forma(s) de contato com a ação

Telefone: (45) 3029-4596
Email: neddijped2017@gmail.com
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“NÃO DEVEMOS IDEALIZAR O PROFESSOR”: A PROFISSÃO PROFESSOR
PELAS LENTES DA SÉTIMA ARTE
Ana Paula Domingos Baladeli 39 (Coordenador da Ação de Extensão)

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Mídias
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Formação do professor; profissão professor, narrativa
fílmica.

Resumo
Os enredos de filmes comerciais sobre escola revelam significados idealizados sobre
a profissão professor. O discurso cinematográfico, tanto como valor de entretenimento
quanto como produção sociocultural indubitavelmente influencia na forma como os
espectadores constroem suas percepções sobre o papel do professor. Os filmes podem
tanto representar produções estéticas quanto discursos socioculturais embasados em
estereótipos e pré-conceitos sobre um determinado tema, razão pela qual podem contribuir
para reflexões no contexto da formação de professores sobre os significados da docência.
No caso da profissão professor, a sétima arte tem investido no gênero drama como
discursivamente adequado à representação do trabalho do professor. O discurso
cinematográfico veicula não só conteúdo para o entretenimento, como também, reproduz
crenças, valores e formas peculiares de abordar a escola pública e seus sujeitos sociais.
Esta comunicação apresenta os resultados finais de um projeto de extensão realizado com
professores em formação inicial com o objetivo de discutir as imagens da docência no
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cinema. Os resultados indicaram que as narrativas exibidas estereotipam o professor como
um sujeito extraordinário com engajamento e determinação suficientes para fazer a
diferença em uma escola pública caótica, desorganizada e com estudantes problemáticos
e incrédulos na função social da escola. As sessões foram norteadas por problematizações
rumo à reflexão sobre os limites entre idealização e realidade da profissão professor e seus
impactos na reprodução de concepções idealizadas de docência.
Apresentação

O título desta comunicação reflete o discurso de uma participante do projeto de
extensão realizado para problematizar as imagens da docência no cinema. O cenário da
escola e os desafios da profissão docente compõem regularmente o roteiro de narrativas
fílmicas de Hollywood, compondo nosso repertório cultural e nos acompanhando como
forma de entretenimento (FABRIS, 1999, TRIER, 2001; DALTON, 2010; PADIAL, 2010;
SANCHES, 2012). Todavia, os filmes podem tanto representar produções estéticas quanto
discursos socioculturais embasados em estereótipos e pré-conceitos sobre um
determinado tema, razão pela qual podem contribuir para reflexões no contexto da
formação de professores sobre os significados da docência. No caso da profissão
professor, a sétima arte tem investido no gênero drama como discursivamente adequado à
representação do trabalho do professor. O discurso cinematográfico veicula não só
conteúdo para o entretenimento, como também, reproduz crenças, valores e formas
peculiares de abordar a escola pública e seus sujeitos sociais. Os professores do cinema
são personagens que se sacrificam em nome do ofício de ensinar, e por acreditarem em
sua maioria, serem capazes de contribuir positivamente para a transformação da vida dos
alunos assumem riscos em nome da missão de ser professor.
Diante disso, no período de 16/08/2016 a 21/12/2016 foi realizado no campus de
Cascavel o projeto de extensão intitulado - O discurso cinematográfico e as representações
sociais da docência: repensando as identidades profissionais. O referido projeto teve como

público-alvo professores em formação inicial e continuada interessados em problematizar
as imagens da docência a partir do discurso cinematográfico.

Procedimentos Adotados

O objetivo geral do projeto de extensão intitulado foi o de analisar as representações
sociais da profissão professor em narrativas fílmicas e discutir suas implicações no
processo de construção da identidade profissional do professor. Para a realização do
projeto de extensão foram selecionados 08 (oito) filmes sobre escola que tivessem como
protagonistas professores. Os filmes que compuseram as sessões foram: Lean on me –
Meu mestre, minha vida (1989); To Sir, with Love 2 – Ao mestre, com carinho 2 (1996);
Stand and Deliver – O preço do desafio (1988); Beyond the blackboard – Além da sala de
aula (2011); School of Rock – Escola de Rock (2003); Dangerous Minds – Mentes perigosas
(1995); La lengua de las Mariposas – A língua das Mariposas (1999) e Detachment – O
Substituto (2011).
No período letivo de 2016, no campus de Cascavel foram realizadas sessões de
cinema mediadas por um roteiro de questões a fim de mobilizar a reflexão sobre as os
enredos e as personagens professor presentes em filmes comerciais. Assim, ao debatem
as imagens da docência no cinema, a caracterização do professor e da escola pública os
participantes engajaram-se em uma dinâmica reflexiva sobre a própria condição de
professores em formação inicial. O projeto contou com a participação de 06 professores em
formação inicial, acadêmicos de Pedagogia e uma mestranda em Letras todos do campus
da Unioeste Cascavel. Os encaminhamentos adotados durante as sessões para exibição
dialogada dos filmes incluiu a utilização de um roteiro com perguntas sobre a narrativas
com o objetivo promover a reflexão e o debate sobre os aspectos centrais de cada filme.

Resultados

Na percepção dos participantes do projeto de extensão, os filmes de escola ou sobre
professores já faziam parte de seu repertório cultural, porém como valor de entretenimento
e não como produção sociocultural a ser problematizada como discurso ideológico. Ao
ingressarem no curso de licenciatura, os mesmos filmes despertaram novas interpretações,
já que os participantes ocuparam a posição de professores em formação e não mais de
expectadores, passando a questionar os modelos de docência presentes nos filmes e a
ressignificar suas identidades docentes. A docência no cinema é revelada como uma forma
de redenção que professores - nem sempre de carreira - assumem a árdua tarefa de
ressignificar suas vidas a partir de um engajamento social em uma escola pública
problemática. Para Fabris (1999), a lógica do professor herói adotada nos enredos
padronizados de Hollywood propaga imagens idealizadas de docência a ponto de ser este
o clichê o mais recorrente no cinema, o de professor salvador.
Os participantes do projeto problematizaram a necessidade de desconstruir as
imagens que veiculam a docência ao sacerdócio, à filantropia e ao salvacionismo presentes
nas narrativas fílmicas. No cinema o professor forasteiro, engajado e indignado com a
direção/gestão da escola assume a docência como uma missão árdua, porém
recompensadora com um final feliz. Segundo Trier (2001), Dalton (2010) e Padial (2010) os
roteiros tratam a docência como uma fórmula mística para solucionar problemas de várias
ordens que impactam a vida de alunos e o andamento das escolas, geralmente
problemáticas e desacreditadas.

Como objeto de pesquisa e de análise, o discurso

cinematográfico pode ter sua dimensão ideológica destacada com o propósito de
problematizar a formação de professores, suas identidades profissionais e sua concepção
do que é ser professor. Nessa perspectiva, o discurso cinematográfico pode operar como
referência, tanto para as representações de mundo construídas por telespectadores,
quanto para a sedimentação de representações sobre si, razão pela qual o cinema pode
ser considerado uma fonte profícua de pesquisa inclusive com vistas a contribuir para a
formação de professores.

Considerações Finais
O discurso cinematográfico veicula não só conteúdo para o entretenimento, como
também, reproduz crenças, valores e formas peculiares de abordar a escola pública e seus
sujeitos sociais, razão pela qual os filmes sobre escola tendem a impactar a percepção de
professores sobre a profissão.
Durante as 08 (oito) sessões para exibição comentada dos filmes sobre escola houve
a proposição de debates sobre as imagens da docência, dado que ocorreu a partir da
identificação de aspectos, quais sejam; perfil do professor, caracterização da escola e
imagem da docência retratada no filme. Os resultados indicaram que os participantes
consideraram relevante problematizar as narrativas fílmicas como exemplo de discursos
que permeiam nosso cotidiano com imagens estereotipadas do que significa ser professor
de escola pública. Ao longo dos debates e da socialização das impressões sobre os filmes
exibidos nas sessões os participantes concluíram que tais discursos ao mesmo tempo em
que servem como exemplos inspiradores de superação, também naturalizam a escola
pública como um espaço caótico que depende da atitude de um professor herói para
encontrar o seu equilíbrio. Sendo assim, filmes de escola continuam representando a
docência como um caminho tortuoso de sacrifício, de abnegação e de enfrentamento do
sistema, quer seja enfrentando a autoridade na figura do diretor ou coordenador, quer seja
o próprio currículo, que costuma ser subvertido pelo novo professor em nome da salvação
de seus alunos.
Em linhas gerais, conclui-se que a realização de um projeto de extensão com foco
na problematização das imagens da docência presentes no discurso cinematográfico
indicou que o tema pode contribuir para a formação de professores à medida em que
possibilita a reflexão sobre o que é ser professor, o que um bom professor precisa fazer e
como as representações socialmente construídas sobre a profissão professor tem sido
propagadas pelo cinema.
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“TEXTOS – PRETEXTOS PARA LER A VIDA E O MUNDO E ESCREVER SUA
HISTÓRIA” – UMA NOVA ETAPA
Rosana Vaghetti Luchese 40 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Incentivo à leitura
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Leitura, produção de leitura, produção de textos.
Resumo:
As atividades do Projeto “Textos – pretextos para ler a vida e o mundo e escrever
sua história” desde 2016 são desenvolvidas na cidade de Marmeleiro – Paraná. Ao final de
2016, avaliando o projeto com as diretoras das escolas envolvidas, constatamos que a
execução do Projeto em quatro escolas, com um encontro mensal em cada escola, não foi
um fator positivo. A forma proposta contemplava a todas as escolas da área urbana, porém,
o projeto não criou vínculo dos participantes com o projeto. Acertamos que em 2017 uma
escola seria contemplada com o projeto e a escolhida foi a Escola Municipal “Padre Afonso”.
Em reunião posterior, definimos que o Projeto atenderia aos alunos do 5º. Ano, às 6as.
feiras. Os participantes foram indicados pelas professoras, entre os alunos que
apresentavam dificuldades para leitura e escrita. O Projeto em tela apresenta uma proposta
voltada para a produção de leitura, de compreensão e interpretação de textos e a produção
de novos textos. Considerando que tudo o que está inserido em um contexto social, é
passível de leitura, propõe-se aos participantes a leitura e a interpretação de textos de
diversos gêneros e dos mais distintos assuntos. O Projeto objetiva estimular nos
participantes o gosto pela leitura, habilitando-os para o uso de técnicas que desenvolvam
a capacidade de leitura crítica, nos diversos textos que o mundo letrado apresenta- lhes.
Os alunos selecionados para o projeto, ora apresentado, participaram, concomitantemente,
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no período de fevereiro a maio, uma vez por semana, de um curso de computação
ministrado por acadêmicos do Curso de Sistemas de Informação da Unisep (União de
Ensino Superior do Sudoeste do Paraná). Por isso, considerando o gosto das crianças por
computadores e aproveitando o curso de informática, resolvemos combinar as atividades
de leitura com o computador. Para cada encontro escolhemos um tema e um texto curto
sobre o mesmo, o qual serve como ponto de partida para pesquisa de outros textos sobre
o assunto na internet. A metodologia usada no projeto, para produção de leitura e produção
de texto, segue o proposto por Silva (1983), e Indurski & Zinn (1985). Quanto à busca na
internet, fazíamos uma pré-consulta para avaliar os indicativos apresentados visando
orientar o grupo para sites e informações confiáveis. Neste período inicial podemos
observar que: é pequena a diversidade de material para leitura ofertado aos alunos; as
atividades de leitura, de maneira geral, por estarem centradas no texto escrito, não agradam
as crianças, porque necessitam de atenção; para a maioria dos alunos ler é apenas
decodificar o código escrito; a oralidade dos alunos não é trabalhada, poucas são as
crianças sem dificuldades para a leitura, tanto no que se refere à dicção quanto, na
entonação/modulação de voz; apesar da facilidade de acesso as novas tecnologias de
informação, um número grande de crianças não tem computador em casa e/ou não está
conectada a internet, só utilizam computador na escola (se a escola disponibilizar aos
alunos).
Apresentação:
Este Projeto, enquanto atividade extensionista, apresenta uma proposta voltada para
a produção de leitura, de compreensão e interpretação de textos e a produção de novos
textos. Considerando que tudo o que está inserido em um contexto social, é passível de
leitura.
Considerando que a leitura, na sociedade letrada, é condição para dar voz ao
cidadão; é preciso preparar as crianças, desenvolvendo suas capacidades de leitura e
escrita, para que elas sejam sujeitos no/do ato de ler, para que faça uma leitura de vida que
o impulsione a se transformar, bem como, ao grupo social no qual está inserido. A partir de
então, o aluno-sujeito poderá escrever a história sob sua ótica.

Para desenvolver as capacidades necessárias para formar um sujeito leitor, a partir
do ano de 2016 propusemos o projeto “Textos – pretextos para ler a vida e o mundo e
escrever sua história” – para alunos dos 5º. e 4º. Anos do Ensino Fundamental das Escolas
Municipais do Município de Marmeleiro - Paraná.
Esse Projeto possibilita aos participantes a leitura e a interpretação de textos
variados: prosa, poesias, filmes, propagandas, músicas, pinturas, quadrinhos, etc. Todo o
material é selecionado pela coordenadora, lido, comentado, a partir de textos teóricos,
discutido e, posteriormente, preparado para o trabalho com as crianças. O material
selecionado visa privilegiar autores nacionais, com qualidade literária e estética
comprovadas, para fazer circular entre o grupo, vinculado ao Projeto, elementos da cultura
brasileira desconhecidos da população menos favorecida economicamente e não
trabalhados pela escola e/ou pelos meios de comunicação de massa.
A Escola Municipal “Padre Afonso” participa do projeto desde 2016, localiza-se no
centro da cidade de Marmeleiro. Em 2017 apenas ela recebe o projeto, semanalmente, às
6as feiras. Os alunos atendidos são do 5º ano matutino e vespertino. Os participantes do
projeto foram indicados pelas professoras, por apresentarem dificuldades para leitura e
escrita. Após contato com os pais para lhes explicar sobre o projeto e solicitar a autorização
para que seus filhos participassem das atividades, no contraturno, as quinze vagas
disponíveis, para cada período, foram preenchidas. As atividades realizam-se na sala de
computação da escola, temos: computadores com acesso a internet, uma TV tela plana
conectada ao computador de uso exclusivo do professor, caixa de som e ar condicionado,
além

de

algumas

mesas

e

cadeiras

que

permitem

aos

alunos

escreverem

confortavelmente.
Inicialmente levamos para trabalhar com os alunos textos narrativos – contos curtos
de autores nacionais. Observando que os alunos selecionados para o projeto participavam
de um curso de computação, uma vez por semana, ministrado por acadêmicos do Curso
de Sistemas de Informação da Unisep (União de Ensino Superior do Sudoeste do Paraná),
e considerando o gosto das crianças por computadores e aproveitando o curso de
informática, resolvemos combinar as atividades de leitura com o computador.

Consideramos para associar leitura e computador que, em nossa sociedade, com o
avanço das novas tecnologias da informação, o ato de ler adquire uma nova dimensão.
Além do livro, outras fontes disponibilizam informações, permitindo conhecer e aprender de
forma agradável. Entretanto, para que os indivíduos sejam capazes de utilizar essas novas
tecnologias, a escola precisa disponibilizar aos alunos o acesso e as condições para que
eles saibam como acessar, analisar e usar as informações coletadas, através da internet e
dos sites de busca, para poderem transformá-las em conhecimento. Essas habilidades,
além de incentivarem à pesquisa, permitirão aos alunos resolver problemas, de maneira
autônoma, compreenderem o mundo globalizado em que vivem. A orientação para essas
novas habilidades é um grande desafio para escolas e para todos os envolvidos no
processo educativo escolarizado. O desenvolvimento destas habilidades exige uma nova
postura dos professores – a de facilitar o aprendizado, passando de detentores e
transmissores do conhecimento para orientadores do processo de aprendizagem, fazendo
com que os alunos sejam elementos ativos na busca e na produção do conhecimento. Para
satisfazer a necessidade crescente dos alunos por informações, são necessárias aulas
mais dinâmicas, espaço escolar adequado à instalação de recursos e de materiais, diversos
e de diferentes formatos, além de profissionais habilitados a utilizarem e ensinarem a usar
os recursos que a tecnologia da informação disponibiliza à sociedade atual.
O projeto tem como objetivo geral estimular, nos participantes, o gosto pela leitura,
habilitando-os para o uso de técnicas que desenvolvam a capacidade de leitura crítica a
cerca daquilo que lê, vê e ouve, proporcionando-lhes condições para desvelarem as
mensagens explícitas e implícitas nas formas/fórmulas que o mundo letrado engendrou.
Quanto aos acadêmicos participantes, objetiva disponibilizar espaço para
exercitarem, em situações reais, práticas pedagógicas de planejamento, de execução e de
avaliação do processo ensino – aprendizagem, e o trabalho com conteúdos das diferentes
áreas do conhecimento desenvolvidos nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental,
fomentando o hábito e as habilidades de leitura e de escrita para melhorar o desempenho
linguístico dos mesmos.

Com relação às crianças participantes o projeto visa avaliar o conceito que elas têm
de texto e de leitura, para reformular estas ideias e as utilizar como subsídios para uma
participação mais efetiva na sociedade; habilitá-las para o uso de técnicas que
desenvolvam a capacidade de leitura crítica e que lhes oportunize condições para
desvelarem as entrelinhas dos textos apresentados pelos meios de comunicação de massa;
fomentando nos participantes o gosto pela leitura recreativa e/ou informativa e pela leitura
de textos que explorem sons e imagens.
O projeto que desenvolvemos apresenta-se como forma para integrar a Unioeste
com a Comunidade de Marmeleiro, fortalecendo seu conceito de Universidade Pública
comprometida com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.
Procedimentos Adotados
O trabalho segue a metodologia proposta por Silva (1983), e Indurski & Zinn (1985),
para produção de leitura e produção de texto, processo que apresenta etapas sequenciais:
leitura crítica e leitura criativa. A leitura crítica requer uma leitura compreensiva, visando à
apreensão do texto em sua globalidade, e uma leitura interpretativa, na qual o leitor, através
do processo analítico, procura (des) contextualizar e (re) contextualizar o texto, buscando
seus significados. Para isso é necessário, entre outras tantas competências, fazer o
levantamento de ideias e dos argumentos utilizados pelo autor para defender sua posição;
analisar os elementos linguísticos utilizados na argumentação, a seleção vocabular, as
expressões lexicais, as repetições e/ou supressões, utilizadas para perceber a construção
do texto e as relações que se estabelecem entre as sequências que estruturam o texto. Só
então, é possível concluir sobre a intencionalidade do texto e a ideologia subjacente; o leitor
adota uma postura crítica fechando o ciclo da produção de leitura. O leitor, a partir desta
etapa não encerra suas atividades ele, usufruindo das ideias e dos recursos que captou
nos textos lidos, escreve novos textos. Na leitura criativa o leitor dialoga consigo e com os
autores lidos, confronta experiências e conhecimentos com os textos e os autores lidos.
Ler, reler, escrever, reescrever, exercícios, confrontos constantes que ajudam a moldar os
indivíduos sociais e o coletivo social.

O trabalho metodológico está centrado em dois conceitos básicos, a saber: o que é
texto e o que é ler.
Texto, conforme Ferreira (1982), é entendido como toda a unidade significativa
complexa, de natureza não apenas linguística, mas comunicacional na qual intervêm
elementos contextuais em sentido amplo. Texto é tudo que fazendo parte do contexto no
qual vive o homem é passível de leitura, como: ilustrações, músicas, publicidade, textos
(poéticos, narrativos), entre outros.
Ler não é apenas decodificar os símbolos gráficos, ou decifrar o sentido de um texto.
Ler é a partir de o texto ser capaz de lhe atribuir significação, de relacioná-lo a outros textos
significativos, é reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da própria
vontade, entregar-se a tal leitura ou se rebelar, propondo outra leitura não prevista (Lajolo,
1982), e a partir dessa reescrever/escrever um novo texto.
As atividades executadas com as crianças são planejadas semanalmente, pela
coordenadora do projeto, e são realizados os estudos necessários para seu
desenvolvimento. Também são avaliadas, semanalmente, as atividades já realizadas.
Quanto à busca na internet e a seleção dos recursos que serão usados, depois de
definido o assunto/tema a ser trabalhado, listamos alguns tópicos complementares para
serem pesquisados, fazemos uma consulta para avaliar os indicativos apresentados, para
podermos orientar o grupo para sites, informações confiáveis e alguns programas mais
simples e que podem ser utilizados pelo grupo.
Considerações Finais
Neste período inicial observamos que:
é pequena a diversidade de material para leitura ofertado aos alunos;
as atividades de leitura, centradas no texto escrito, ainda que gêneros variados, não
agradam a maioria das crianças, porque necessitam de muita atenção e concentração
para se realizarem;
para a maioria dos alunos ler é apenas decodificar o código escrito;
a oralidade dos alunos não é trabalhada, poucas são as crianças que não apresentam
dificuldades na leitura, tanto no que se refere à dicção, quanto à entonação/modulação de
voz;
apesar da facilidade de acesso a computadores e novas tecnologias de informação, um
número grande de crianças não tem computador em casa e/ou não estão conectados a

internet, só utilizam computador na escola, se a escola disponibilizar aos alunos
equipamentos e espaço adequado para usarem;
os docentes não planejam atividades para as quais é necessário aos alunos usarem o
computador, no horário em que permanecem na escola os alunos permanecem na sala de
aula - sentados, enfileirados, copiando do quadro no caderno, lendo textos do livro didático
ou de algum material impresso trazido pelo professor.
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Resumo
Este artigo aborda a atuação do programa Patronato Municipal de Francisco Beltrão,
órgão de execução penal ligado a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE,
campus de Francisco Beltrão, que realiza o atendimento e fiscalização dos assistidos por
meio de equipe multidisciplinar composta por profissionais recém-formados e graduandos.
O objetivo principal do programa tem enfoque no processo de ressocialização dos
assistidos, de forma que uma das funções do Patronato é assistir o egresso na vida pósliberdade, auxiliando-o a superar as dificuldades de natureza econômica, familiar e/ou de
trabalho. Para que as ações sejam realizadas de forma efetiva, destaca-se a importância
da extensão universitária, uma vez que quando se refere à Universidade, pode-se citar o
tripé ensino, pesquisa e extensão. Esta última tem como característica proporcionar a troca
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de experiências entre sociedade e conhecimento a fim de exercer seu papel transformador.
Nesta perspectiva, são descritas as ações desenvolvidas pelo Patronato para além de sua
função fiscalizadora, mas como ferramenta que visa promover espaços que favoreçam o
desenvolvimento social e o resgate de condutas produtivas e responsáveis para o bem
comum. Por fim, este artigo, também faz apontamentos dos resultados obtidos através da
prática multidisciplinar no programa, permitindo compreender e analisar a importância da
interface sociedade e extensão para um contexto social que busca a transformação.

Apresentação

O programa Patronato Municipal de Francisco Beltrão, é um órgão de execução
penal ancorado na Lei de Execuções Penais nº 7.210/1984 (LEP), e na Lei municipal nº
4.120/2013, fiscaliza e acompanha o cumprimento das condicionalidades resultantes das
Alternativas Penais, destinadas aos egressos do sistema penitenciário. Este órgão, no
município de Francisco Beltrão, está inserido no contexto da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná – UNIOESTE, desde 2013, por isso também se caracteriza como um
projeto participante das ações de extensão que tem como órgãos financiadores a Secretaria
de Estado e Tecnologia – SETI e a Secretaria de Segurança pública – SESP.
O programa Patronato atua numa perspectiva que considera o sujeito enquanto
cidadão portador de direitos e deveres, nesse sentido, as ações desenvolvidas
compreendem o indivíduo na totalidade, buscando assim promover a reflexão, o convívio
social e a troca de experiência, contribuindo para a construção do vínculo desses sujeitos
ao programa.
Constituído por uma equipe multidisciplinar, fazem parte profissionais recém
formados e acadêmicos graduandos que exercem a função de estagiários, sendo
respectivamente profissionais da administração, direito, psicologia, pedagogia, e serviço
social. Cada área é responsável por desenvolver programas e palestras específicas, que

são previamente determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, cujo objetivo
dessas ações diz respeito a aspectos ligados a conscientização a cerca do delito cometido.
Tais ações são trabalhadas sob a forma de reuniões e palestras, usando-se de
ferramentas como dinâmicas em atividades de grupo, com periodicidade mensal,
ressaltando-se que a definição pela participação em cada programa é determinada pelo
juíz, e a participação dos assistidos é obrigatória. O período em que acontecem as
atividades é o noturno, no próprio campus da Universidade Estadual do Oeste do Paraná Unioeste.
Nesse processo, a equipe entre outras ações, organiza eventos significantes
relativos a datas comemorativas, educativas e socializadoras, com o intuito de sensibilizar
os assistidos a partir de momentos de reflexão pessoal e também familiar, tudo isso
fundamentado basicamente num trabalho de equipe.
Procedimentos Adotados

De acordo com a legislação, o tripé formado por ensino, pesquisa e extensão
constitui o eixo fundamental da Universidade brasileira e não pode ser dissociado. Nessa
perspectiva, o artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 dispõe que “as universidades
[...] obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.
Assim, equiparadas, essas funções básicas merecem igualdade em tratamento por parte
das instituições de ensino superior (MOITA & ANDRADE, 2009).
Diante do exposto, pensar a extensão no contexto da universidade implica considerar
a sociedade enquanto receptora dos conhecimentos e ações promovidas nesse espaço.
Isso se justifica no fato de que a extensão, resignifica todo conhecimento que é produzido
pelas pesquisas no meio acadêmico, visto que o movimento de troca entre pesquisador e
sociedade, é dialético, e por si só de extrema importância no processo de construção do
conhecimento estruturado e de projetos de ação inovadores.
É nesse contexto que o programa Patronato Municipal de Francisco Beltrão, atua
frente às demandas apresentadas pelo público atendido, isto é, num constante movimento

de busca, aperfeiçoamento e devolutiva social no intento de assim melhor desenvolver o
trabalho.
O programa atende sujeitos que cumprem penas alternativas diversas da prisão,
sendo elas, regime semi aberto, aberto, suspensão condicional do processo, livramento
condicional, transação penal, penas restritivas de direito e suspensão condicional da pena,
importante ressaltar que no regime de cumprimento são impostas limitações, tais como,
restrição de horário, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial,
obrigatoriedade de comparecimento a programas de acompanhamento específico,
prestação de serviço a comunidade – PSC, frequência à modalidade de ensino formal entre
outras condicionalidades.
São atendidos por mês em média, cento e sessenta (160) assistidos, considerando
pessoas que comparecem pela primeira vez ao programa para dar inicio ao
acompanhamento multidisciplinar, e pessoas que precisam apresentar-se e cumprir outras
determinações judiciais (apresentação de frequência de prestação de serviço a
comunidade – PSC, e estudo, bem como para comparecimento aos programas obrigatórios
instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como grupos de tratamento ou
apoio a dependência química, como por exemplo Narcóticos Anônimos – NA, e Alcoólicos
Anônimos - AA ).

Resultados
Enquanto uma ação extensionista, pode se considerar que o programa
Patronato Municipal de Francisco Beltrão, trabalha no sentido de promover espaços e
momentos ressocializadores para os sujeitos atendidos, visto que o tema ressocialização
vem ganhando espaço nas discussões de âmbito político, social e também educativo, isso
porque bem sabe-se que

são necessárias iniciativas e estratégias que viabilizem a

concretização de oportunidades para que essa proposta de fato, seja efetiva.
Além do cunho fiscalizador e das atividades que de forma obrigatória cabem ao
programa realizar, a equipe num formato multidisciplinar, busca promover ações que
ultrapassem as limitações impostas, quebrando barreiras muitas vezes sociais e

estereotipadas que não considera os indivíduos como cidadãos capazes de retornar a
sociedade de maneira produtiva e responsável.
Esse olhar diferenciado torna-se próximo da sociedade a partir das ações que
permitem que o público geral, possa compreender a função do programa enquanto
instituição fiscalizadora e promotora de espaços que visem favorecer o desenvolvimento
social e resgate de valores. Os assistidos que almejam mudanças de conduta participam
ativamente das diferentes propostas desenvolvidas pela equipe, inseridos nessa
perspectiva observa-se resultados satisfatórios com os indivíduos que possuem real
interesse.
Considerações Finais

Uma vez que os objetivos do Patronato referem-se a promoção e a garantia da
cidadania e dos direitos humanos, as ações descritas caminham na direção de valores
como o respeito e a dignidade da pessoa humana. Proporcionar um atendimento acolhedor
e humanizado é muito mais do que apenas informar, fiscalizar e encaminhar as
determinações judiciais; Nossas atividades, visam motivar e incentivar a ressignificação da
pessoa enquanto ser social, capaz de trabalhar, estudar e se qualificar profissionalmente,
reorganizando as condutas e modificando as contingências antes atuantes, que o levaram
a cometer o delito.
Nesse sentido, os valores da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos
direitos humanos estão interligados ao papel que o Patronato visa desenvolver em cada
ação, além disso, o papel da Universidade pública é mais uma vez reafirmado em ações de
extensão como essa, visto que promove a participação da comunidade nas atividades
ligadas a justiça e a execução das alternativas penais.
Sabe-se que no contexto em que este trabalho é desenvolvido, não é tarefa fácil
promover transformações tão efetivas, seja ao público atendido ou a população como um
todo, há um significativo caminho a se percorrer para que os olhares sociais possam ser
livres de preconceito, entretanto ações como as citadas no decorrer do texto, fazem parte

do processo de construção de uma sociedade que busca a transformação, e é nesse
aspecto que a extensão universitária oferece subsídios importantes no que diz respeito a
construção do conhecimento e a troca social entre a universidade e os cidadãos.
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo
Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude - NEDDIJ, campus de
Francisco Beltrão, e trazer alguns resultados dos últimos três anos de atuação do Núcleo;
bem como das atividades planejadas para o período de janeiro de 2017 a dezembro de
2017. O Núcleo conta com uma equipe multidisciplinar especializada para prestar
atendimento jurídico e psicopedagógico, relativas as demandas infanto-juvenis nos
municípios que compõem a Comarca de Francisco Beltrão, primando pelo melhor interesse
da Criança e do Adolescente, sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento e de
vulnerabilidade.
Apresentação

O Código de Menores vigorava anteriormente à promulgação do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) e estava fundamentado na Teoria da Situação Irregular, através
da qual, crianças e adolescentes que vivessem em circunstâncias avaliadas irregulares,
seriam alvo de recriminações judiciais. Por situação irregular, entendiam-se os
abandonados, os infratores ou aqueles que viviam em ambientes impróprios.
Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, fora trazido a lume a Doutrina
da Proteção Integral, que reconhece às crianças e adolescentes, independentemente de
sua situação como sujeitos de direitos, toda a proteção e cuidado especial, conforme
expresso em seu art. 227:

Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Com o intuito de promover o amparo adequado às crianças e adolescentes, foi
instituído o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude - NEDDIJ pelo
Termo de Convênio 11/2005, materializado entre o Estado do Paraná, suas secretarias e o
Ministério Público.
A partir do Termo de Convênio 66/2008, o NEDDIJ passou a ser um projeto de
pesquisa e extensão do Programa Universidade Sem Fronteiras, subprograma Incubadora
de Direitos Sociais e, registrado na Proex sob o n° 26156/2008.
O NEDDIJ de Francisco Beltrão iniciou suas atividades em 2006. Nos últimos três
anos – período de abrangência dessa análise -, a equipe do NEDDIJ de Francisco Beltrão
passou a ser composta por uma coordenadora/orientadora docente do curso de Direito,
uma orientadora docente do curso de Pedagogia, duas bolsistas recém-formadas em
Direito, uma bolsista recém-formada em Psicologia, uma bolsista recém-formada em
Pedagogia, quatro bolsistas estagiários de Direito e uma bolsista estagiária de Psicologia.

Procedimentos Adotados

O Núcleo realiza atividades consistentes na prestação de assistência e assessoria
jurídica, sempre visando à proteção da infância e juventude; disponibiliza atendimento
pedagógico e psicológico para crianças e adolescentes, vítimas de qualquer espécie de
violência; atua preventivamente com projetos de educação sexual, nas escolas, com intuito
de coibir a prática da violência sexual contra crianças e adolescentes; disseminação do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), atenção as crianças e adolescentes
encaminhados por escolas com problemas de aprendizagem. Aliado a isso, o espaço ludo-

pedagógico do NEDDIJ e sua equipe, em parceria com o Poder Judiciário e Ministério
Público da Comarca de Francisco Beltrão, realizam visitas assistidas.
Além da assessoria jurídica, que é disponibilizada sem nenhum custo ao assistido,
o projeto conta com atendimentos de psicoterapia breve às crianças e adolescentes que
tiveram seus direitos violados ou ameaçados, e conjuntamente, são desenvolvidas ações
de cunho pedagógico para a autonomia e valorização da criança como sujeito de direito.
No ambiente acadêmico, foram ministrados cursos de Metodologia de Prevenção à
Violência Sexual no Âmbito Escolar, voltado ao público que trabalha com a infância,
professores e alunos dos cursos de psicologia, pedagogia e serviço social fornecendo
ferramentas e materiais para a educação sexual como forma de prevenção e identificação
de violência em vários contextos em que a criança está inserida.
No setor jurídico, primeiramente é realizada uma triagem com a parte que procura o
Núcleo, esta é realizada pelos estudantes-bolsistas do curso de Direito, os quais,
devidamente orientados, coletam informações acerca do caso e avaliam sua abrangência
pelo NEDDIJ. Se sim, no mesmo atendimento, com auxílio das advogadas, procuram dirimir
eventuais dúvidas geradas quanto ao direito das partes, de tal forma que estes possam
estar inteirados quanto ao procedimento a ser adotado.
Antes da judicialização desses conflitos, os bolsistas procuram a resolução de forma
pacífica, com métodos de mediação e conciliação entre as partes, onde o objetivo é
promover a celebração de acordo, para posterior homologação pelo Poder Judiciário. Desta
forma, busca-se efetivar princípios tão primados pelo direito, quais sejam, o da celeridade
e economia processual, como forma de garantir real acesso à justiça, tendo em vista que,
são as partes que decidem sobre as formas do acordo, onde ambos saem satisfeitos com
o resultado alcançado. Ainda, nesse atendimento, apura-se a necessidade de atendimento
psicopedagógico, com o objetivo de restabelecer a saúde emocional abalada nos conflitos
de ordem familiar. Não sendo possível a solução extrajudicial do conflito, são realizados os
procedimentos necessários, com a anuência da parte, para buscar a solução do litígio
judicialmente.

O NEDDIJ ainda participa do CMDCA (Conselho Municipal da Criança e
Adolescente) como ouvinte e articula ações com a Rede de Proteção do Município, através
do Sistema de Garantia de Direitos.

Resultados

Vários resultados foram alcançados nos últimos anos. Para melhor visualização, a
seguir expomos alguns números, relativos aos últimos 03 (três) anos de atuação do NEDDIJ
de Francisco Beltrão/PR.
No período de 07/2014 a 06/2015 foram efetuados 1.040 (um mil e quarenta)
atendimentos jurídicos em geral, 58 (cinquenta e oito) atendimentos pedagógicopsicológicos e 1.065 (um mil e sessenta e cinco) atendimentos telefônicos com a finalidade
de orientar os interlocutores.
Entre 07/2015 a 06/2016, obteve-se um total de 2.536 (dois mil, quinhentos e trinta
e seis) atendimentos jurídicos em geral, 250 (duzentos e cinquenta) atendimentos
pedagógico-psicológicos e 1.542 (um mil, quinhentos e quarenta e dois) atendimentos
telefônicos.
Quanto aos atendimentos do último ano, compreendo ao período de 07/2016 a
06/2017, temos o total de 1.561 (um mil, quinhentos e sessenta e um) atendimentos
jurídicos; 98 (noventa e oito) atendimentos na área de psicologia e 152 (cento e cinquenta
e dois) atendimentos pedagógicos.
No período de 01/2017 a 06/2017 foram propostas 241 (duzentos e quarenta e uma)
novas ações, com o seguinte objeto: 36 (trinta e seis) ações de guarda cumulada com
alimentos; 33 (trinta e três) cumprimentos de sentença (execução de alimentos); 31 (trinta
e uma) ações de execução de ato infracional; 30 (trinta) nomeações em ações de apuração
de ato infracional; 25 (vinte e cinco) homologações de acordos extrajudiciais; 21 (vinte e
um) mandados de segurança (vagas em creches); 5 (cinco) ações de regulamentação de
visitas; 2 (duas) ações de adoção cumulada com destituição do poder familiar; 1 (uma) ação
revisional de alimentos; 1 (uma) ação de busca e apreensão; 1 (uma) nomeação em ação

de destituição de poder familiar; 1 (uma) ação de investigação paternidade; 1 (uma) ação
de retificação de registro civil; 1 (uma) ação de obrigação de fazer (fornecimento de
medicamento) e 1 (uma) ação de autorização judicial (entrada e permanência de menor em
hospital).
Destaca-se que atualmente o Núcleo possui em média 406 (quatrocentos e seis)
processos tramitando sob seu patrocínio perante a Comarca de Francisco Beltrão/PR,
abrangendo os municípios de Francisco Beltrão, Enéas Marques e Manfrinópolis.
Destarte, é significativo o crescimento no número de atendimentos no último período
analisado, fato este que demonstra a grande notoriedade e efetividade que o Núcleo tem
com as demandas apresentadas pela comunidade.
Atualmente, há oito crianças e sete adultos, que mantém relação com as crianças,
recebendo atendimentos semanais. Esses atendimentos referem-se aos pedagógicos e
psicológicos, desconsiderando os que já tiveram alta, abrindo novos horários que serão
preenchidos por novos pacientes, estes os quais, ainda estão passando pelo processo de
anamnese. Paralelamente aos atendimentos psicopedagógicos, há projetos de extensão
em andamento e outros a serem executados no segundo semestre de 2017.
No que concerne aos projetos já executados no ano de 2017, pode-se citar o projeto:
“Sexualidade e Sociedade: a educação como forma de prevenção à violência sexual”,
desenvolvido com os alunos do Colégio Estadual Leo Flach. O trabalho consistiu numa
carga horária de 24 (vinte e quatro) horas, com encontros quinzenais trabalhados a partir
de diferentes temáticas. Os encontros foram organizados por eixos e cada um consistia na
escolha de conteúdos que formaram a base para os encontros seguintes. A proposta
objetivou a contribuição para o desenvolvimento da educação sexual como forma de
prevenir a violência sexual. No primeiro encontro discutiu-se o conceito de sexualidade e
as dúvidas dos alunos referentes à educação sexual. No segundo encontro o tema
trabalhado foi o corpo sexuado e a puberdade. No terceiro encontro tratou das questões de
gênero no panorama do histórico tradicional e contemporâneo. O quarto encontro discutiu
a relação sexual e o relacionamento afetivo na adolescência. A saúde sexual e reprodutiva
foi tema do quinto encontro através de dinâmicas e explicações expositivas. Nos próximos

encontros que serão realizados, será trabalhada a violência sexual e os relacionamentos
abusivos.
Além disso, foram realizadas palestras de cunho informativo, relacionadas às
diversas temáticas sobre violência contra criança, outras vinculadas à campanha do dia 18
de maio, sobre a proteção da criança e adolescente, coordenada pelo CREAS em conjunto
com a Rede de Proteção da comarca e município de Francisco Beltrão/PR.
Para o próximo semestre o NEDDIJ Francisco Beltrão desenvolverá, junto com o
Poder Judiciário e Ministério Público de Francisco Beltrão, o Programa Universidade da
Criança, que tem como objetivo sensibilizar a comunidade em geral e criar, por meio de um
grupo de pessoas da comunidade, precursores da importância da primeira infância,
especialmente considerando as vésperas da vigência da Lei nº 13. 257 de 2016 do Marco
Legal da Primeira Infância.
Considerações Finais

O NEDDIJ de Francisco Beltrão, de forma crescente, tem marcado sua importância
na Comarca de Francisco Beltrão como a instrumento de defesa e proteção dos direitos da
infância e juventude.
Quando se observa os dados de atendimentos realizados nos últimos três anos,
pode-se considerar que as ações do Núcleo têm permitido maior visibilidade e possibilitado
melhor acesso dos vulneráveis à Justiça.
Sob a ótica da extensão, o NEDDIJ possibilita a aproximação a entre a universidade
e a comunidade, pois, conforme já dito, presta importante serviço por meio de profissionais
capacitados, além de proporcionar formas de ensino prático-profissional para os bolsistas.
Outrossim, os atendimentos realizados pelo NEDDIJ, tanto os de cunho jurídico
quanto os de cunho psicopedagógico, acompanham o caráter de necessidade para a
população hipossuficiente, combinado com a satisfação da realização de um direito
assegurado constitucionalmente, que é o da proteção da família e a integral proteção da
criança.

Forma(s) de contato com a ação
A equipe NEDDIJ pode ser contatada através dos telefones: (46) 3520-4868 e (46)
3520-4869, além do e-mail profissional qual seja: <neddij_fbe@hotmail.com>.
Existe também uma página no Facebook (<https://www.facebook.com/nucleoCA/>),
o qual é atualizado diariamente acerca de matérias referentes às linhas de pesquisa que
são trabalhas no Núcleo.
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O laboratório RETLEE e a equipe pedagógica do Centro Estadual Integrado de
Educação Básica para Jovens e Adultos de Francisco Beltrão (CEIEBJA) desenvolveram
proposta colaborativa de formação continuada para os professores do Centro, com
encontros entre abril/2016 e abril/2017 e discussões que enfatizaram o projeto pedagógico,
o aprofundamento teórico-metodológico das áreas de conhecimento e a reflexão sobre a
prática pedagógica, cujos registros dos participantes da ação sobre suas considerações e
avaliações do percurso, ao final do projeto, subsidiam esta apresentação.

Palavras-chave: EJA; Formação de Professores; Formação continuada.

Apresentação
A ação de extensão aqui relatada é oriunda do contato realizado pela equipe
pedagógica do Centro Estadual Integrado de Educação Básica para Jovens e Adultos de
Francisco Beltrão (CEIEBJA), que apresentou ao grupo de pesquisa RETLEE/UNIOESTEFB a necessidade de formação continuada para os professores da escola. O coletivo de
pesquisadores do RETLEE e a equipe pedagógica do CEIEBJA construíram conjuntamente
cada etapa da proposta de formação, orientados por uma concepção de formação
colaborativa (CARVALHO; SIMÕES, 2002). Por essa concepção, todos os participantes
são agentes na construção das questões de estudo, pela qual o próprio grupo, a partir de
suas necessidades, decide em conjunto as temáticas a serem estudadas nos encontros de
formação. Consideramos, por isso, que a formação "configura-se como atividade humana
inteligente, de caráter dinâmico, que reclama ações complexas e não lineares", o que a
torna "um processo no qual o professor deve ser envolvido de modo ativo, precisando
continuamente desenvolver atitude de questionamento, reflexão, experimentação e
interação que fomentem a mudança" (FARIAS et al., 2011, p. 68). Desse modo, iniciamos
a parceria e tornamos a formação continuada de professores nosso objeto de reflexão,

explicitando nossa concepção sobre “formação”, ampliando a debatida em (ANTONIO et
al., 2016.
Fundamentado na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano, o
RETLEE apresentou à equipe do CEIEBJA a compreensão da formação como um conjunto
de ações e mediações em curso num processo que visou à promoção e transformações
nos modos de pensar e agir, com vistas a transformações objetivas nos sujeitos
participantes. A cada novo encontro, novos desafios eram apresentados pelo grupo de
professores em formação, para serem considerados e debatidos nas etapas seguintes. A
cada etapa do planejamento, novas reflexões surgiam a partir da convivência com o grande
grupo. Envolveram-se vinte e sete profissionais no projeto de formação continuada,
reconfigurado após o período de greve do magistério estadual no ano de 2016. Como já
identificado em 2016, para o SEU, era um grupo heterogêneo, em termos de área e
experiência com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com tempo de atuação profissional
na modalidade, de três meses a vinte dois anos.

Procedimentos adotados

A proposta de formação continuada colaborativa entre o RETLEE e o CEIEBJA foi
elaborada com atividades de formação em duas dimensões: 1) a direção e equipe
pedagógica do CEIEBJA participavam mensalmente dos encontros do Grupo de
pesquisadores RETLLE na UNIOESTE, buscando ampliar seus conhecimentos, e, ao
mesmo tempo, organizar com o RETLEE os encontros formativos a serem desenvolvidos
com os professores do CEIEBJA; 2) encontros de formação com os pesquisadores do
RETLEE e professores do CEIEBJA, convidados pela direção e equipe pedagógica a
participar dos encontros de formação nas dependências do Centro. Essas duas dimensões
estão descritas de modo mais detalhado em outra produção sobre o assunto (ANTONIO et
al., 2016), na qual discutimos que a formação continuada dos profissionais do CEIEBJA foi
pautada em um projeto educativo para que possa formar os indivíduos para a apropriação

do patrimônio cultural humano e para a vivência emancipatória, solidária e participativa
(FREIRE, 1996).
Organizamos os encontros por temas-conteúdos, caracterizados em categorias
formativas principais: 1) A Educação de Jovens e Adultos (EJA) como modalidade escolar
(política e concepção); 2) A formação docente e a docência na EJA; 3) A organização do
trabalho pedagógico da EJA; 4) Planejamento e práticas metodológicas do ensino em EJA;
6) Estudante trabalhador e o processo formativo; 6) Culturas, tecnologias e juventude.
Nos encontros iniciais foram abordadas “A Modalidade EJA: Política e Concepção”,
com uma questão norteadora: “Quais as características das políticas da EJA, na atual
conjuntura educacional?” A partir da participação dos professores, ficou evidente que houve
avanço com a LDB 9394/96 que tornou a EJA uma modalidade; por outro lado, observa-se
que a oferta ocorre como política de governo e não política de Estado, gerando ao longo da
trajetória diferentes olhares e encaminhamentos, no campo teórico e no prático. Uma
constatação muito próxima à de Friedrich et al. (2010, p. 405), que apontam o quanto "as
iniciativas em EJA, em sua grande maioria, caminham na marginalidade do processo
educativo brasileiro e as questões mais incisivas no tocante a esta afirmação dizem respeito
às propostas de governo criadas de acordo com as necessidades políticas de cada sistema
ideologicamente dominante".
Provocados pelos textos de Paulo Freire “Primeiras palavras” e “Não há docência
sem discência”, abordamos o eixo "A formação docente e a docência na EJA", com os quais
os profissionais debateram aspectos a serem analisados para uma prática educativa crítica
e emancipadora. A equipe pedagógica registrou no relatório: "A necessidade de criar
mecanismos de trocas de saberes entre as áreas; O professor e a escola estão focados
nos saberes disciplinares; O professor precisa dominar os saberes de sua disciplina, sem
perder o olhar para saberes coletivos; O professor deve se perceber como humano (Como
eu sou? Que saberes eu possuo?); Os saberes, os valores e os conhecimentos refletem na
atuação prática da docência".
A reflexão sobre a organização do trabalho pedagógico e a especificidade do
planejamento escolar na EJA, a partir de três dimensões integradoras, "político-

pedagógica", "didático-curricular" e "prático-pedagógica", levou-nos à discussão sobre a
prática desse processo. Foi importante retomar os "eixos articuladores" do currículo da EJA,
trabalho, cultura e tempo (SEED. PARANÁ, 2006), para construir uma relação sobre a
finalidade educativa, perspectivas orientadas a partir de uma proposta curricular (GIMENO
SACRISTÁN, 2000; PACHECO, 2005). Organizamos uma identificação dos modelos de
planejamento que estão interiorizados na cultura escolar, dos modelos convencionais até
aqueles que trazem orientações mais abrangentes e críticas para essa prática: Piletti
(2003), Libâneo (1991), Vasconcelos (1999), Bordenave e Pereira (1989), Hernándes E
Ventura (1998), Saviani (1987), Freire (1978) e Davídov (1988).
Nos últimos encontros, com o objetivo de discutir as questões do "estudante
trabalhador e o processo formativo" e "culturas, tecnologias e juventude", os pesquisadores
extensionistas do RETLEE e a equipe pedagógica do CEIEBJA planejaram práticas
pedagógicas de trabalho coletivo. Essas práticas consideraram aspectos da tecnologia
utilizada no dia a dia com os estudantes trabalhadores, o que nos levou no último encontro
a construir a conexão interdisciplinar sobre cultura, tecnologia e juventude, para o que todos
os professores realizaram colaborativamente atividades em três focos de interesse do
cotidiano escolar, quais sejam: produção de texto, localização em mapas digitais e planilhas
eletrônicas. Essa prática possibilitou alcançar uma relação objetiva sobre como os
professores as avaliam e como se encontram em termos de apropriação pedagógica para
tais linguagens tecnológicas.
Resultados: visão da escola e dos professores sobre o processo

Os registros autoavaliativos dos profissionais e as socializações da equipe
pedagógica com o RETLEE expressaram como as questões sobre a prática educativa e o
projeto pedagógico no CEIEBJA foram discutidos.
Como já descrito, a formação de professores entre o CEIEBJA e o grupo RETLLE
foi organizada em duas frentes, por meio de uma metodologia colaborativa: uma com a
equipe de direção e pedagogos e outra com os professores. Na visão da escola, foi um

processo muito positivo, pois possibilitou o planejamento e a reflexão coletiva sobre a
escola, sua realidade e necessidades. Em todos os encontros foi possibilitado o movimento
entre teoria e prática, a partir da análise de dados da realidade no cotejo com fundamentos
teóricos, que deram suporte para as intervenções e considerações.
Os encontros de formação vieram a reforçar e firmar a função da escola, da
importância da inclusão, da aprendizagem e da emancipação do sujeito jovem e adulto,
como relata uma professora participante: “muitas vezes, é preciso rever conceitos, mudar
formas de trabalho e principalmente compreender quais objetivos queremos alcançar”.
Compartilhamos, também, o relato de outra participante: “após o curso consegui
compreender que nosso aluno de EJA é uma pessoa muito especial, que está retornando
à vida escolar, está em busca de uma nova oportunidade, mas traz consigo uma grande
bagagem de experiências, tem vivência de mundo e realidade. Assim sendo, a forma de
planejar meus conteúdos deve ser diferenciada, embasada nesta vivência, isso contribui
muito para a aprendizagem, o conhecimento torna-se significativo. Gostei muito [do
encontro] sobre como planejar, as sugestões de planos, contribuíram para uma reflexão da
minha prática”.
Assim, os professores que participaram da formação fazem análise sobre a
identidade e docência, discutem a formação do professor e os elementos formativos da
docência, uma vez que a construção da identidade caminha junto com a formação, com a
história de vida e com trajetória profissional, ganhando sentido a partir do significado dado
à atividade profissional cotidiana e através da relação com os alunos. Conforme a frase de
Nóvoa (1992, p. 07), "professor é uma pessoa: e uma parte importante da pessoa é
professor”, assim, podemos afirmar com segurança que a formação do professor é
inacabada, é um constante desenvolvimento profissional constituído por dimensões
teóricas e da experiência e está ligada à maneira de ler, explicar e intervir no mundo. Desse
modo, a formação tem referências da formação inicial, referências da atuação profissional
e referências da formação continuada, o que torna possível afirmar que a docência se
constitui de conhecimentos, saberes e práticas. É uma atividade inteligente, que exige
ações complexas e um envolvimento ativo e profundo de experimentação e interação, pois

a docência é um trabalho que exige saberes especializados que, planejados em prol dos
alunos, resultam na diferença do trabalho de cada docente e do aprendizado de cada aluno.
Nos registros e reflexões da equipe pedagógica e dos professores, a respeito dos
encontros de formação, encontram-se importantes representações de questões que
significam as dimensões trabalhadas nos momentos de interações formativas, tais como:
– "Diante do diagnóstico sobre a grande influência da dimensão ética e subjetiva na
ação docente, é pertinente a elaboração de mecanismos de gestão pedagógica ou
protocolo de ações pedagógicas, a fim de lidar com possíveis práticas que de alguma
maneira possam estar em desacordo com os documentos escolares e com as regras
coletivas de funcionamento e trabalho docente na EJA" (EQUIPE PEDAGÓGICA CEIEBJA,
AGOSTO 2016).
– "À primeira vista, a proposta da formação colaborativa pareceu-me estranha.
Contudo, com o passar dos encontros a proposta mostrou-se muito interessante. Fugindo
do convencional, cada profissional precisou sair de sua costumeira comodidade de
formação. De ouvinte das palestras rotineiras, passamos a compor o grupo sugerindo o
assunto a ser trabalhado durante os encontros" (PROFESSOR CEIEBJA, ABRIL 2017).
– "Refletir sobre nossa prática. O compromisso da mediação na
construção de aprendizagens significativas, associando as experiências já
vivenciadas e à expectativa dos alunos na aprendizagem" (PROFESSOR
CEIEBJA, ABRIL 2017).
– "O curso veio acrescentar, com caráter inovador, para que tenhamos
maior afinidade com as práticas pedagógicas, buscando metodologias novas
para alcançar os objetivos propostos no ensino aprendizagem dos alunos da
EJA" (PROFESSOR CEIEBJA, ABRIL 2017).
– "Ao abordamos os temas recorrentes sempre com a participação de
todos e ampla discussão, notou-se que há necessidade constante de renovação
e ampliação dos nossos conhecimentos" (PROFESSOR CEIEBJA, ABRIL 2017).

– "Podemos concluir que a formação é contínua, reflexiva e questionadora da própria
prática, onde os conhecimentos se transformam e algumas práticas são abandonadas e
outras reveladas, a partir da realidade concreta objetiva e subjetiva, ou seja, a docência é
uma profissão em constante formação" (PROFESSOR CEIEBJA, ABRIL 2017).

Considerações Finais

As avaliações do processo são advindas de diversas direções, pois, além de se tratar
de uma formação construída de forma colaborativa, neste texto também trabalhamos da
mesma forma – colaborativamente. Coletamos as considerações dos diferentes grupos:
dos pesquisadores, da direção e equipe pedagógica do CEIEBJA e dos próprios professores
atuantes na EJA, e nesses registros encontramos várias posições que procuramos
registrar. O que as posições expressam parece ser a rica compreensão de que o professor,
como pessoa e profissional, constitui-se, também, na prática. As práticas e espaços sociais
são vividos pela pessoa-profissional, num contexto político, econômico e cultural que
tangencia a sua formação. Aqui encontramos uma importante compreensão sobre os
modos diversos de viver sua profissão, pela qual traz sua bagagem social e que o faz
atribuir sentido, interpretar e organizar seu modo de ser professor em diversos contextos
escolares, neste caso, a modalidade de educação EJA. Como já demonstra a literatura
sobre assunto, a identidade docente é uma elaboração a partir de diversos fatores: história
de vida, formação vivenciada na trajetória profissional, significado dado à atividade
profissional cotidiana, seus saberes, angústias e anseios. Portanto, a formação do
professor é algo inacabado, com lacunas, pois está comprometida com a maneira de ler,
explicar e intervir no mundo.
Nesse movimento, a Extensão Universitária tem um grande papel para que os
professores da escola, por iniciativa própria ou da gestão pedagógica escolar, possam
contar com a colaboração sistemática de pesquisadores da Universidade – parceiros do

processo de investigação e mudança. Trata-se, portanto, de uma articulação entre o ensino
e a formação de professores, com o propósito de transformar a escola num espaço de
ensino e pesquisa, que qualifica a aprendizagem, altera a prática pedagógica e resulta em
produção de conhecimento sobre docência e o ensino.

Forma(s) de contato com a ação:
clesioaa@hotmail.com; (46) 3520-4848.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA E OS EXERGAMES: NOVAS POSSIBILIDADES
EDUCACIONAIS
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RESUMO: A disciplina de Educação Física vem perdendo espaço em nossa
sociedade e principalmente no contexto escolar devido a várias situações, tais como, a
utilização de métodos ultrapassados e ou inadequados, a esportivização, falta de
motivação, a falta de criatividade dos professores em sala de aula, falta de espaço físico e
de material. Como alternativa apresentamos um dos grandes desafios nos dias de hoje,
que é utilizar as tecnologias de informação e comunicação (TIC) de maneira efetiva, que
proporcione ao aluno um aprendizado significativo, consistente, atraente e contextualizado.
Neste projeto, estudamos de forma restrita os videogames ou os exergames (jogos
eletrônicos que captam e virtualizam os movimentos dos usuários), pois os mesmos estão
presentes na cultura dos alunos e podem facilitar a aquisição e construção do conhecimento
em sala de aula. Assim o mesmo teve como objetivo orientar os professores de Educação
Física para o uso de novas tecnologias em sala de aula, onde foi apresentado o videogame
como nova possibilidade de uso pedagógico. O projeto iniciou com a aplicação de um
questionário para analise do conhecimento da amostra ( professores) com relação ao
assunto em questão. Foram aplicados 36 horas/aulas sendo 28 horas presenciais e 8 a
distância, as 8 horas a distância foram para estudos e produção de atividades e as 28 horas
presenciais foram divididas em 7 encontros realizados preferencialmente aos sábados
buscando facilitar a participação de todos os professores desse município e dos demais
convidados. No curso foi explorado as possibilidades de uso do videogame Xbox 360
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Kinect na práxis da disciplina de Educação Física. Através dos jogos Kinect Sports e Sports
Season Two através dos quais abordaremos o conteúdo estruturante de Esportes, o
Fighters Uncaged e Kinect Sports através dos quais abordaremos o conteúdo estruturante
de Lutas, o NIKE+ Kinect Training através do qual abordaremos o conteúdo estruturante
de Ginástica, o Kinect Adventures! através do qual abordaremos o conteúdo estruturante
de Jogos e Brincadeiras e o Just Dance 2016 através do qual abordaremos o conteúdo
estruturante de Dança. Os resultados obtidos foram excelentes, onde os professores
descobriram nova ferramenta para o desenvolvimento de atividades pedagógicas junto aos
alunos e conforme relatos de aplicação muito bem aceita pela comunidade escolar.
PALAVRAS CHAVE:

INTRODUÇÃO
Ao analisarmos a influência que as tecnologias exercem sobre os saberes dos
nossos alunos, a escola é desafiada a abraçar o mundo tecnológico, buscando conhecê-lo,
interpretá-lo e vivenciá-lo em sala de aula. Diante disso, não podemos mais dar aulas da
mesma forma para alunos diferentes, para grupos com diferentes motivações.
Neste sentido, Setton (2015, p.111), considera
(…) importante salientar que as formas de aprender e ensinar mudaram, pois os
mecanismos de transmissão já não são os mesmos há, pelo menos, meio século. Lembro
também que as ocasiões e os espaços em que se transmitem os saberes mudaram. Nesse
sentido, insisto, é justo pensar que as formas de lidar com as autoridades transmissoras do
saber passaram por profundas transformações.
Diante disso, observamos a necessidade do sistema educacional adotar uma
nova postura frente às mudanças que vem transformando a sociedade, que seja voltada
para essas novas formas do aprender e ensinar. Logo, prováveis desafios podem vir a ser
enfrentados pelos professores, entre os quais, destacam-se o letramento digital, a
resistência ao uso das novas tecnologias e a formação continuada.
Portanto, viemos apresentar essa intenção de pesquisa, a fim de contribuir
para a inserção dos professores de Educação Física no mundo tecnológico. A intenção

desta proposta de ensino, caracteriza-se pela necessidade de aprofundar estudos a
respeito das estratégias de ensino aprendizagem e enfatizar a importância da formação
continuada para os professores.
De acordo com Rodrigues (2006, p. 9),
devemos aproveitar do alto poder atrativo dos jogos nos jovens para tornar a
aprendizagem algo mais prazeroso e recompensador.(…) Os alunos já estão preparados
as novas tecnologias, cabe agora aos professores começarem a usá-las. É difícil para o
professor sair da posição de detentor do saber e partir para a construção do conhecimento
coletivo nas salas de informáticas ( RODRIGUES, 2006, p.9).
Com a aplicação deste estudo, pretendemos conscientizar os professores de
Educação Física sobre a importância do uso das novas tecnologias em sala de aula e a
própria formação continuada destes professores, pois não podemos nos opor aos avanços
tecnológicos da sociedade, que desde cedo já está presente na vida dos nossos alunos.
2 - DESENVOLVIMENTO
A falta de concentração ou mesmo de estímulo ao raciocínio lógico tem sido um
grande problema que dificulta o processo de aprendizagem, é evidente a necessidade de
se buscar estratégias pedagógicas que contribuam para o aperfeiçoamento de
competências e habilidades visando à melhoria do desempenho escolar dos alunos.
Percebe-se, atualmente, que a utilização da tecnologia abrange uma fração bastante
interessante da sociedade, sendo raros os casos de pessoas à margem do uso de
computadores, celulares com funções avançadas - os conhecidos smartphones, ipods,
ipads, tablets. Dentro deste contexto, nossos alunos das escolas públicas níveis
fundamental e médio, estão bastante familiarizados com esse tipo de tecnologia.
Porém é perceptível que quando uma pessoa aprende a utilizar uma tecnologia não
significa que o faça por completo, ou seja, geralmente utiliza superficialmente, apenas para
o que lhe interessa, muitas vezes, apenas para se comunicar, informar ou jogar. Muitos
professores hoje em dia, utilizam o computador por meio de programas de comunicação e
de rede social e sites de informação, mas a partir do momento que necessitam utilizar um
programa específico, um banco de dados, um apresentador de slides, um editor de textos,

ou programas de edição de imagem, ou ainda programas específicos para educação,
apresentam dificuldades e não parecem dominar à máquina com a mesma desenvoltura
mostrada inicialmente.
É certo que a utilização dessas tecnologias pode auxiliar os professores e também
os alunos e demais pessoas da comunidade, em contato com informações diárias, que as
permite entrar em contato com pessoas geograficamente distantes pois há recursos em
tempo real, como chats, e recursos em tempo diferenciados, como e-mails, fórum, lista de
discussões, redes sociais, etc, que proporcionam tal condição, tudo isso devido as
tecnológicas existentes. Esse novo universo que surge no cotidiano das pessoas exige
independência, criatividade e autocrítica na obtenção e na seleção de informações, assim
como na construção do conhecimento.
O papel do educador é mediar esse uso e mostrar ao aluno que é possível fazer uso
desses recursos de maneira responsável para aprimorar o seu próprio aprendizado.
Existem vários programas de computador para uma diversidade de atividades
educacionais.
As escolas possuem laboratório de informática com computadores ligados à Internet
e com programas instalados. Este laboratório geralmente é pouco utilizado, pois o professor
ou não está familiarizado com o uso de tais programas, ou não está motivado a utilizar, ou
não tem suporte técnico, ou tem muitos alunos para poucos computadores e fica difícil
controlar os alunos, ou não vê nenhuma vantagem em utilizar a tecnologia em suas aulas.
Como coloca Moraes (2002), não basta ter apenas um ensino informático e mesmo
a informática como ferramenta de ensino. A nosso ver para se ter um ensino democrático,
é preciso fazer com que a educação incorpore criticamente a nova tecnologia, usando-a e
não sendo usada por ela apropriando os “conteúdos” de forma critica e criativa.
Os jogos eletrônicos vem se apresentando como excelentes recursos para os
professores de educação física, onde antigamente eram vistos como “rivais” da escola,
atualmente apresentam grandes possibilidades de uso e um nível considerável de
apreciação tanto por parte dos alunos como da comunidade escolar.

O uso do videogame na Educação Física é fundamental para uma educação
contemporânea, onde o professor irá superar velhos paradigmas e intensificar os benefícios
com o uso desse novo recurso tecnológico e pedagógico. Benefícios estes como a
superação da falta de materiais adequados, de espaço físico propício, de motivação por
parte dos alunos e também por parte do professor, da falta de credibilidade por parte da
direção, da equipe pedagógica e professores de outras disciplinas, enfim, através desse
novo instrumento e das mudanças através desse uso, o professor irá resgatar a importância
dessa disciplina perante a comunidade escolar e a sociedade em geral.
O videogame como uso pedagógico é reconhecido como algo que não termina
quando este é desligado, acreditasse que uma aula de videogame produza um impacto
permanente no aluno ou no praticante, de modo mais intenso que a leitura de um livro, que
ouvir uma música, que assistir um filme, em razão de haver um envolvimento físico maior
do sujeito. Parar ler um livro ou ouvir uma música usamos apenas um dos nossos sentido
visão ou audição, para assistir um filme, geralmente usamos os dois, mas para pratica dos
videogames ou mais especificamente os Exergames (os exergames são jogos eletrônicos
que captam e virtualizam os movimentos reais dos usuários), utilizamos os olhos, ouvidos,
os gestos, a fala, enfim, a interação com o meio é imensamente maior. Neste caso se um
livro pode mudar a mente de um leitor, o videogame pode mudar a mente e o corpo.
De acordo com o raciocínio de Vigotski citado por ZANOLLA (2010. p.36),

o jogo ganha uma dimensão ampla tomando por base sua função interativa para
constituição de funções superiores ligadas ao acumulo de experiências e a assimilação de
valores que refletem ações das crianças. Potencialmente, o ato de jogar eleva o sentido da
experiência de brincar ao nível da consciência. A aprendizagem por meio do jogo se
apresenta progressivamente como possibilidade de desenvolvimento cognitivo e motor.

A sedução que o videogame trás para as aulas de Educação Física é sem duvida
uma esperança de resgate da valorização da disciplina, no entanto, não podemos deixar
de falar sopre a ameaça que esta apresenta caso não seja trabalhada de forma correta e

consciente pelos professores e alunos. Se pensarmos no videogame como algo sobre o
qual nossos alunos praticam e dominam e nossos professores praticamente desconhecem
e poucas informações possuem, perceberemos uma situação estranha onde os valores se
invertem, ou seja, o detentor do conhecimento não é mais o professor mas sim o aluno.
Desta forma, devemos capacitar nossos professores para que possuam esse letramento
digital que nossos alunos já possuem desde pequenos, ou ao menos, para que aprendam
a lidar com essas diferenças, aprendendo a utilizar ao máximo esse conhecimento que por
mais estranho que pareça, vem dos seus aprendizes.

3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Quanto aos processos metodológicos da pesquisa, pode-se caracterizá-la como uma
pesquisa de campo descritiva. Lakatos e Marconi (1991) comentam que o estudo descritivo
tem por objetivo descrever completamente determinado fenômeno e que uma variedade de
procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, como entrevistas, questionários e
análise de conteúdo.
Visando facilitar a execução das atividades propostas, a população para o estudo foi
composta por professores da rede escolar do município de Enéas Marques, convidados
aleatoriamente para a participação, onde a amostra se constituiu em 10 professores de
Educação Física pertencentes ao Núcleo de Ensino de Francisco Beltrão.
Ao iniciarmos as atividades foi aplicado um questionário para coleta de dados sobre
o conhecimento desses professores com o assunto em questão. As atividades foram
desenvolvidas em 36 horas/aulas sendo 28 horas presenciais e 8 a distância, as 8 horas a
distância serão para estudos e produção de atividades e as 28 horas presenciais serão
divididos em 7 encontros que serão realizados preferencialmente aos sábados buscando
facilitar a participação de todos os professores desse município e dos demais convidados.
Nestas atividades foram exploradas possibilidades de uso do videogame Xbox 360
Kinect na práxis da disciplina de Educação Física. Através dos jogos Kinect Sports e Sports
Season Two através dos quais abordaremos o conteúdo estruturante de Esportes, o
Fighters Uncaged e Kinect Sports através dos quais abordaremos o conteúdo estruturante

de Lutas, o NIKE+ Kinect Training através do qual abordaremos o conteúdo estruturante
de Ginástica, o Kinect Adventures! através do qual abordaremos o conteúdo estruturante
de Jogos e Brincadeiras e o Just Dance 2016 através do qual abordaremos o conteúdo
estruturante de Dança.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o desenvolvimento das atividades e analisando o questionário inicial
sobre o conhecimento dos professores com relação ao assunto, percebeu-se nas falas e
colocações dos professores o quanto foi importante o desenvolvimento das atividades,
tanto para a obtenção de conhecimentos como a utilização do videogame como ferramenta
pedagógica, pois o conhecimento que a grande maioria, mais de 92% da amostra,
demonstrou com relação ao videogame, ser este somente utilizado como forma de lazer e
principalmente por crianças, com jogos que não levavam, segundo eles, a nada.
Percebemos que durante o desenvolvimento das ações práticas, a motivação
era bastante significativa, atividades estas que buscavam criar possibilidades que o
conhecimento e contribuir na criação de um clima motivacional propício para o ensino e
para a aprendizagem.
Ao finalizarmos as atividades podemos concluir que a aprovação do
videogame como ferramenta pedagógica, foi aprovado por unanimidade por todos os
participantes, e que sua utilização será aplicada nas aulas de educação física.
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Resumo

A Carta Sudoeste Ambiental surgiu a partir de debates sobre os problemas
ambientais envolvendo as áreas rurais e urbanas do Sudoeste do Paraná. Reuniões e
oficinas foram realizadas em 2015 e 2016, pelo Grupo Gestor do Território SudoesteGGTS, Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná- AMSOP e Unioeste- Francisco
Beltrão. Durante o XVI SEU houve o lançamento da Carta, com repercussão nos meios de
comunicação regional. As entidades do GGTS passaram a divulgar o material em escolas,
prefeituras e em espaços possíveis. Em janeiro de 2017, uma pesquisa de campo foi feita
na Praça Matriz de Francisco Beltrão, questionando aleatoriamente à 50 (cinqüenta)
pessoas, sobre o que ela sabia a respeito da Carta. Dos 50 entrevistados, 38 não a
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conheciam. Concluiu-se que o documento não está chegando ao público, e que é
necessária uma ação conjunta para que as propostas elencadas avancem nas instâncias
municipais, considerando a renovação do poder municipal ocorrida neste ano.

Apresentação

O projeto vem sendo trabalhado desde o ano de 2015. Em reuniões em conjunto
com a UNIOESTE e o Grupo Gestor de Território Sudoeste do Paraná, ressaltou-se
importante realizar uma ação para melhoria do meio ambiente e da população. Assim após
muitas conversas e debates surgiu a ideia da elaboração da Carta para trabalhar todos os
aspectos levantados em conjunto com alguns grupos e entidades. E em seguida ampliar os
horizontes e levar a Carta para todos os municípios que compõe a região do Sudoeste do
Paraná.
O projeto foi realizado por instituições como a UNIOESTE campus de Francisco
Beltrão, o Grupo Gestor do Território Sudoeste do Paraná (GGTS) que conta com 25
organizações governamentais e não governamentais e a Associação dos Municípios do
Sudoeste do Paraná (AMSOP) que envolve 42 municípios.
Inicialmente, utilizou a necessidade do debate sobre a conservação dos solos e das
águas durante o “Ano Internacional dos Solos” pela ONU (2015), sendo este definido como
prioridade para os membros do “Grupo Gestor do Território Sudoeste do Paraná”, AMSOP
e UNIOESTE.
O processo de elaboração da Carta Sudoeste Ambiental iniciou a partir de reuniões
com os municípios que compões o território do Sudoeste do, e definiu-se pela articulação
interinstitucional entre os membros do GGTS. Assim, formalizou-se um evento de grande
porte a ser realizado na UNIOESTE de Francisco Beltrão, em outubro de 2015, referente
ao "Ano Internacional do Solo".

Durante o evento foram realizadas palestras com

representantes da FAO, da Itaipu Binacional, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da
Emater Paraná, mediados pelo coordenador geral do Grupo Gestor. No período da tarde,

duas oficinas desenvolvidas por docentes da Unioeste, da UTFPr , seguido de assembleia,
extraíram-se os eixos que serviram de base para a elaboração da Carta.
Em fevereiro de 2016, foi consolidada a versão final do documento e impresso 5.000
copias pela AMSOP para distribuição nos municípios e ações de educação ambiental. No
mês de julho, em conjunto com o SEU 2016, evento que envolve todos os campus da
Unioeste da região Oeste e Sudoeste, foi lançada oficialmente ao público a “Carta
Ambiental do Sudoeste do Paraná”. Pretendeu-se que espaços como o educacional,
empresarial e público, atuantes a partir das sugestões elencadas. Após oito meses do
lançamento da Carta, a Unioeste foi a campo para levantar o alcance que a Carta obteve.
Para tanto foi elaborado um roteiro de perguntas para uma amostra de 50 pessoas, que
estavam frequentando a Feira do Produtor Central de Francisco Beltrão. Os resultados
foram tabulados e apresentados em reunião da AMSOP e GGTS em março de 2017.
ASPECTOS OBSERVADOS / ESTUDOS PRELIMINARES
O intuito da pesquisa consistiu em verificar durante os dias de Feira do Produtor
Rural, realizada na praça da igreja Matriz de Francisco Beltrão, junto aos feirantes e
consumidores da feira (amostra aleatória de 50 pessoas), quais

conheciam a Carta

Ambiental. Vale lembrar que a Carta é um documento elaborado em conjunto de instituições
capitaneado pela AMSOP, Grupo Gestor e Unioeste, em parceria com os governos locais,
empresários, representantes políticos e líderes de comunidade da região do Sudoeste do
Paraná. Nela são levantados os principais problemas socioeconômicos e ambientais que
impedem no desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas que residem na região do
Sudoeste do Estado.
ATIVIDADES PRÁTICAS REALIZADAS
Durante o período da pesquisa de campo na Feira, nos dias 11 a 25 de fevereiro de
2017, foram aplicados cinqüenta questionários com perguntas fechadas com respostas
buscando abranger as diferentes situações em relação ao ter conhecimento ou não do teor
da Carta. A pesquisa foi de caráter exploratório, buscando identificar uma realidade local.

ASPECTOS RELEVANTES

A pesquisa identificou que tanto a população rural quanto urbana possuem
reivindicações a serem feitas referentes à infraestrutura das cidade da região; e solicitam
que os órgãos públicos melhorem por exemplo, as condições das estradas rurais, pois a
falta de manutenção delas implica diretamente nas suas atividades econômicas,
estragando os veículos e muitas vezes inviabilizando o transito principalmente nos dias de
chuva.
Dos cinquenta entrevistados, trinta e oito deles desconheciam a Carta Sudoeste
Ambiental, ou seja, 76% do publico escolhido aleatoriamente em dias da Feira Livre.
Destes, alguns feirantes e consumidores ao tomar conhecimento do documento, e
questionados se teria alguma sugestão a fazer, relataram ainda ter pouco acesso à rede de
esgoto, principalmente nos bairros de classe baixa e também nos novos loteamentos da
cidade localizados na Cidade Norte. Na área rural ainda é usado o sistema fossa seca
individual.
A rede de esgoto é de primordial na manutenção da saúde das famílias. Pois com
os esgotos tubulados e direcionados para tratamento, o risco de doenças como a
leptospirose (transmitida pela urina do rato) é menor. Também o número de roedores,
insetos e outros parasitas diminuem consideravelmente com os esgotos tratados.
Os entrevistados que residem nos bairros da cidade de Francisco Beltrão relataram
insatisfação com a falta de fiscalização da prefeitura nos novos loteamentos, considerando
que muitos estão situados em área de risco como em morros íngremes, outro agravante
apontado é o fato de que retirando destes locais as árvores e pedras, a terra fica solta e
nos dias de chuva desce dos morros enchendo os córregos e rios, fazendo com que haja
assoreamento dos rios, prejudica a qualidade da água, encarece o trabalho de potabilização
para uso público (Sanepar).
Os entrevistados que residem na zona rural relataram sofrer com o desmatamento;
as áreas antes verdes perdem espaço para as lavouras e a criação de gado. Um dos

reflexos do desmatamento é o desaparecimento de muitas nascentes de água. A falta de
incentivo à preservação de fontes também foi apontando como um problema.
Reivindicações também são feitas sobre a falta de investimento em cursos e
especializações para que o agricultor trabalhe com o plantio de alimentos orgânicos. Muitos
feirantes relataram que a burocracia para colocar o produto orgânico nas prateleiras tem
sido um impeditivo para aumentar a produção. Se de um lado temos órgãos reguladores
trabalhando para garantir a comprovação do selo orgânico e sua qualidade. De outro temos
agricultores intimidados pelo excesso de formalidade e exigências legais para comercializálo.
Considerações importantes foram levantadas referentes á falta de consciência da
população sobre o desperdício da água, reciclagem do lixo e educação para o transito.
Todos estes temas estão diretamente relacionados ao ensino recebido em casa através da
educação recebida pelos pais e nas escolas. Apontaram ainda, que a o currículo escolar
deveria adequar-se as necessidades dos indivíduos em conscientização sobre os cuidados
que precisamos ter com o meio ambiente para preservar a natureza e nossa própria
existência. Estender as escolas a tarefa de passar as crianças e adolescentes noções de
trânsito para que sejam no futuro, motoristas mais prudentes, também foi apontada como
uma questão que pode ser considerada ambiental e educativa, afetando a todos em relação
à qualidade de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Carta Sudoeste Ambiental é um eficiente meio de comunicação da sociedade com
as entidades e governos locais, para reivindicar melhorias na região em que residem.
A pesquisa mostrou-se relevante para que a AMSOP, Grupo Gestor do Território e
Unioeste, utilizem os dados e possam inclusive, rever seus planos de atuação e exposição
das atividades realizadas para que cheguem efetivamente até a população.

Pois com a participação efetiva da sociedade apontando os problemas e
reivindicando soluções, construiremos junto com a população; entidades; empresas e
governo, uma região melhor para se viver.
A AMSOP forneceu os 50 exemplares impressos da Carta Sudoeste Ambiental, que
foram entregues aos participantes da pesquisa. Percebe-se que a população ainda não tem
informações sobre a Carta.
É fundamental que o projeto entre em contato com a comunidade externa, para tal
fim consideramos importante as prefeituras estimularem o debate e a educação ambiental
através de ações nas escolas, grupos e associações, conselhos municipais, secretarias de
meio ambiente e urbanismo, além das de saúde e educação. Enfim, um campo vasto a ser
trabalhado com material elaborado localmente.

Procedimentos Adotados
•
•
•

•
•
•

Realização de reuniões junto ao grupo Gestor de Território Sudoeste do Paraná, AMSOP e
Unioeste-Campus de Francisco Beltrão.
Realização de debates em escolas e universidades sobre a Carta Sudoeste Ambiental.
Participação em dois seminários de extensão universitária tanto em âmbito acadêmico
como também para a população em geral e em Congresso Nacional de Pesquisa em
Ciências Sociais Aplicadas (CONAPE).
Aplicação de pesquisa de campo com freqüentadores da Feira Livre do centro de
Francisco Beltrão, para verificar o alcance da Carta e ou sugestões.
Apresentação dos resultados da pesquisa em reunião mensal do Grupo Gestor do
Território e AMSOP (março de 2017).
Avaliação e reformulação do projeto de extensão para que as ações sejam mais efetivas
em termos de educação ambiental (julho de 2017), assim como, para registro destas ações
por meio de filmagem e fotografias.

Resultados

-Lançamento e apresentação da Carta Sudoeste Ambiental no XVI SEU.

-Projeto selecionado para participar do 34° SEUrs em Camboriu-SC.
-Apresentação da Carta para a comunidade, sendo entregue em prefeituras,
trabalhada em escolas do campo e urbanas pela Emater e bolsistas.
-Participação nas oficinas de elaboração da Revisão do Plano Diretor de Francisco
Beltrão (2017).
-Apresentação para acadêmicos de Engenharia Ambiental da UTFPr de Fco Beltrão,
seguido por debate na Semana Acadêmica.
-Realização de pesquisa de campo na Feira detectando o alcance da Carta junto ao
publico.
-A AMSOP enviou exemplares da Carta aos municípios que a compõem para que
estes desenvolvam ações com fundamento técnico na Carta (inicialmente), considerando
que novos prefeitos e vereadores assumiram seus cargos em janeiro de 2017.
Considerações Finais

A partir da formulação e lançamento da Carta e de algumas ações de implementação
da mesma, verificou-se o quão importante esse assunto é para a comunidade, para a
Universidade e para a administração municipal e estadual, considerando-se os efeitos dos
desastres e riscos ambientais tem para a sociedade.
Com a finalização dos mandatos dos prefeitos em 2016, não houve um trabalho
efetivo com os dados constantes na Carta. Espera-se que os novos prefeitos eleitos e que
a nova direção da AMSOP, retomem as ações colegiadas estipuladas.

Forma(s) de contato com a ação

Contatos:
Profa. Christine: christine.grabaski@unioeste.br
Acadêmica bolsista Diana: diana-diih@live.com

Número da CR
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De: 18/08/2014
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A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE APOIO AO EMPREENDEDOR DE FOZ DO
IGUAÇU PARA A FORMAÇÃO EM GESTÃO NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ
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Resumo
O objetivo deste artigo aborda a experiência do Núcleo de Apoio ao
Empreendedorismo (NAE) de Foz do Iguaçu nas atividades de extensão do Programa Bom
Negócio Paraná. São apresentadas a partir de análise documental e da observação por
parte da equipe do programa como essa experiência contribui para o fortalecimento da
extensão universitária e para a formação em gestão dos empreendedores envolvidos. O
Programa Bom Negócio Paraná utiliza da vivência e experiência do aluno na sala de aula,
que aliado ao material didático contribui para a práxis pedagógica prática-teoria-prática,
sempre preocupados em verificar como o procedimento de ensino contribui para alcançar
os objetivos propostos. Os resultados apontam para o desenvolvimento de competências e
estreitamento das relações com os empreendedores que começam a ver a Universidade
como um espaço de troca de experiências e conhecimentos. Desta forma a Universidade
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promove a integração da com os setores tradicionalmente marginalizados do conhecimento
acadêmico e leva o conhecimento ao alcance da maioria da população, permitindo aos
alunos e professores descobrirem uma realidade social nova e formas de conhecimento às
quais não tem acesso.

Apresentação
A extensão é uma atividade acadêmica que permite a Universidade estabelecer
parcerias com a sociedade; refletir e produzir conhecimento na sua área de atuação; e, no
âmbito do ensino, conjugar teoria e prática. Nessa perspectiva, a Unioeste, busca elevar a
sua qualidade acadêmica, incentivando e apoiando o envolvimento dos docentes e dos
discentes com as práticas de extensão.
O fortalecimento da extensão é essencial para a materialização do projeto
universitário, que almeja a qualidade acadêmica sem descuidar-se de seu compromisso
social e político com a sociedade. O diálogo e a parceria da universidade com a sociedade
devem ser preocupações constantes. Essa concepção está alicerçada na ideia de que a
universidade, além da produção do conhecimento, é uma instituição responsável pela
memória cultural da humanidade e deve socializá-la com a comunidade.
Dentro de sua organização acadêmica e institucional, a Unioeste mantém o
Programa Bom Negócio Paraná, que através do Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo
de Foz do Iguaçu (NAE) se destina a auxiliar os empreendedores da região Oeste do
Paraná oferecendo curso de capacitação e consultoria presencial, com qualidade
acadêmica, que solidifique parcerias com compromisso social, político e ético e que
contribua para a consolidação do papel social da Universidade.
A participação nesse programa está livre a todos os interessados, sejam
empreendedores formais, informais ou aqueles que tem interesse em buscar informações
e conhecimentos para empreender um possível negócio.
Dentre os objetivos do Programa, destacam-se: articular o saber existente na
sociedade com o saber sistematizado na academia, visando uma produção de

conhecimento resultante do confronto com a realidade, com permanente interação entre
teoria e prática; possibilitar a reflexão e a produção de conhecimento na área de gestão; e,
finalmente democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da sociedade
na vida da universidade.

Procedimentos Adotados
Podemos considerar como metodologia do ensino, tudo o que o professor utiliza
como meio para facilitar o conteúdo para os alunos. O termo método vem do grego
Méthodos = caminho para chegar a um fim e se refere a um caminho para atingir um fim,
um objetivo. Portanto, o método de ensino é um procedimento didático caracterizado por
certas fases e operações para alcançar um objetivo previsto (HAYDT, 2006, p. 148).
No ensino, segundo Luckesi (1994), não basta definir que vai se utilizar a “exposição
oral” ou a “exposição escrita” ou o “trabalho dirigido”, etc. É preciso ter clareza da intenção
com a qual se vai utilizar este ou aquele procedimento. E isso depende da concepção
pedagógica que gere o nosso trabalho docente.
Nessa perspectiva, o professor tem o papel de coordenar e facilitar o processo de
reconstrução do conhecimento, mediando a aprendizagem dos alunos, instigando cada vez
mais, dando a oportunidade deles aprenderem. Ao aluno cabe manipular, construir,
observar, comparar, classificar, estabelecer relações, ouvir, falar, perguntar, propor
hipóteses, experimentar, criar.
O Programa Bom Negócio Paraná utiliza da vivência e experiência do aluno na sala
de aula, que aliado ao material didático contribui para a práxis pedagógica prática-teoriaprática, sempre preocupados em verificar como o procedimento de ensino contribui para
alcançar os objetivos propostos.
Assim sendo, o atendimento das turmar do Programa é realizado com a abertura de
turmas a cada dois meses e com a participação efetiva de dois consultores. Dessa maneira,
conseguimos atender duas turmas a cada dois meses, perfazendo uma carga horária de
66 horas/aula.

As aulas são ministradas nos municípios com o apoio das prefeituras no sentido de
articular as inscrições e providenciar o local para o curso de capacitação. Este apoio é
decisivo para o êxito do Programa e tem sido muito bem gerenciado pelas prefeituras e
órgãos participantes nos municípios, como as associações comerciais, banco do
empreendedor e secretária de indústria e comércio.
O NAE-FOZ conta com material de apoio para os ingressantes no Programa Bom
Negócio Paraná, bem como material de divulgação que é encaminhado às prefeituras para
composição das turmas. Este material contempla os módulos trabalhados em sala e nas
consultorias, sendo eles: Gestão de Negócios, Gestão de Pessoas, Gestão Financeira,
Gestão Estratégica e Gestão Comercial.
A população beneficiada são alguns municípios da Região Oeste contemplados no
Núcleo de Foz do Iguaçu, quais sejam:
a) Foz do Iguaçu; b) Santa Terezinha de Itaipu; c) São Miguel do Iguaçu; d)
Medianeira; e) Serranópolis; e) Matelândia; f) Ramilândia; g) Vera Cruz do Oeste; g)
Diamante do Oeste; h) Itaipulândia.
Os consultores atendem através de consultorias locais, visitando as empresas e
realizando diagnósticos em áreas específicas e de acordo com a necessidade de cada
empreendedor. Desta ação resulta um relatório de cada consultoria prestada.

Resultados
Podemos refletir o papel da Universidade explicando o tripé ensino-pesquisaextensão onde a exposição do conhecimento, através do ensino (e do método), alicerçada
na pesquisa, requer a reflexão sobre sua contemporaneidade ou relevância social, que se
materializa na extensão. É onde começa a ação formadora.
Dentre seus objetivos destaca-se o de garantir que a extensão forme parcerias com
segmentos da sociedade que buscam subsídios na universidade para melhorar a qualidade
de vida e aperfeiçoar e exercitar a democracia plena, isto é, que a universidade contribua
para tornar concreta a necessidade da humanização dos indivíduos. A extensão deve ser

compreendida como uma atividade com dimensões de intervenção e de investigação. O
que se espera das atividades extensionistas é que elas constituam um espaço de
intervenção junto às populações-alvo, condição para uma ação transformadora.
O Programa Bom Negócio Paraná é uma iniciativa inovadora pois congrega 15
Núcleos, os NAEs que desenvolvem as atividades em seus municípios de abrangência.
No Programa Bom Negócio Paraná, o NAE é responsável por atender quase mil
empreendedores nestes pouco mais de três anos de atuação. Esta estatística é uma análise
direta,

pois

indiretamente

auxiliou

muito

mais,

considerando

o

aumento

de

empreendimentos, de postos de trabalho e de formalização de empresas informais.
O campo de atuação do NAE é composto por 10 municípios atingindo uma população
de cerca de 376.000 mil habitantes.

Tabela 1. Número de inscritos e concluintes 2013-2017
Cidades atendidas

n.º
turmas

de

n.º
inscritos

de

n.º
concluintes

Foz do Iguaçu

11

382

254

Santa Terezinha de

5

144

112

São

5

190

103

Medianeira

5

153

141

Matelândia

9

325

205

3

84

68

Itaipulândia

5

167

82

Diamante do Oeste

1

45

24

Itaipu
Miguel

do

Iguaçu

Serranópolis

do

Iguaçu

de

Vera Cruz do Oeste

0

0

0

Ramilândia

0

0

0

Total

44

1490

989

Das 44 turmas atendidas, o NAE realizou cerca de 220 consultorias, uma média de
5 consultorias por turma. Isso evidencia a importância do atendimento e do estreitamento
entre universidade e empresa.
Para Buarque (1994, p. 141), “a política de extensão promove a integração da
universidade com os setores tradicionalmente marginalizados do conhecimento acadêmico:
leva o conhecimento ao alcance da maioria da população e permite aos alunos e
professores descobrir uma realidade social que não conhecem, formas de conhecimento
às quais não tem acesso”.
A maioria dos empreendedores que se inscrevem no Programa Bom Negócio nunca
tiveram acesso a uma consultoria, visto que a grande maioria das consultorias tem custo e
muitas vezes o pequeno empreendedor nem procura agências ou serviços de apoio por
considerar que não será atendido. É justamente esse público, à margem da sociedade do
conhecimento que o NAE busca atender.
Martin (1978, p. 39), assevera que

enquanto as teorias dos sistemas começam com a suposição de que a sociedade
compreende um todo mais ou menos interdependente, desenvolvendo-se as instituições
sociais para atender às funções necessárias para assegurar a sobrevivência da sociedade,
os teóricos da ação social vêem as instituições sociais como o resultado, por vezes
intencional e outras não-intencional, de tentativas individuais de realização de metas
individuais e grupais.
Seguindo nesse pensamento, o citado autor, diz que enquanto os teóricos dos
sistemas analisam a sociedade em termos de estruturas, funções, papéis e processos, os
teóricos da ação social analisam a sociedade em termos de agentes, metas, situações,

normas e significados. Isso tem a ver com competência. E a competência é uma das
especialidades estudadas na Administração e aplicada no projeto de extensão. Fleury e
Fleury (2001, p. 32) mostra como trabalhar a competência individual da forma como
trabalhamos no Bom Negócio Paraná, sabendo que “o foco das atividades cognitivas
individuais, como elemento central no processo de aquisição de informações, reflete um
construto

ativo

da

memória”.

Assim

vamos

construindo

conhecimentos

com

responsabilidade social.
Como parte do processo, levantar questões essenciais no plano de responsabilidade
social da Universidade e discutir, talvez à primeira vista superficialmente, mas, de fato,
demonstrar que uma das engrenagens básicas da instituição, a Extensão, caracteriza e
justifica sua inserção social
Muitos depoimentos foram coletados meses após a realização do curso e da
consultoria e os empreendedores asseguram a importância de projetos de extensão como
esse. Fica evidente a ação da Universidade na comunidade empresarial com ampla
propagação de suas ações na sociedade como um todo.
Assim, como toda organização, a Universidade tem a missão de proporcionar
condições concretas de desenvolvimento da sociedade nos campo científico, técnico e
cultural buscando formas alternativas para delinear o futuro e possibilitar o crescimento
sócio-cultural no âmbito de sua abrangência.

Considerações Finais

Tendo em vista o papel transformador da universidade, neste artigo procurou-se
apresentar a imporância do Programa Bom Negócio Paraná. A natureza da criação e o
caráter deste projeto de extensão se dintingue de muitos já realizados pelas universidades,
por sua abrangência em muitos núcleos distribuídos pelas Universidades públicas no
Paraná e por focar em uma população que não tinha acesso à consultorias, conhecimento
em gestão e acesso à linhas de créditos.

Dado o papel transformador da Unioeste que está proposto em seus princípios
norteadores de atuação é possível compreender as atividades de extensão como
contempladas por uma gestão com compromisso social isto foi evidente após o
levantamento da pesquisa atual. O atendimento aos municípios e a quantidade de turmas
já atendidas demonstra esse compromisso social.
As ações do NAE refletem decisões positivas por parte dos empreendedores seja
em aplicarem um modelo, utilizarem uma ferramenta de gestão, pensar em uma campanha
de marketing, no relacionamento com seus clientes até em expandir ou formalizar o seu
negócio.
Cabe aqui ressaltar a importância das associações comerciais e das secretarias de
indústria e comércio dos municípios atendidos, visto que sem eles seria impossível
mobilizar os empresários e empreendedores. Eles auxiliam, inclusive, na questão logística
para o atendimento e execução das aulas de Gestão.
Por fim ficou evidente as contribuições da extensão para melhorar a visibilidade da
Universidade frente às demandas sociais, o compromisso desta gestão em buscar além do
compromisso social, a participação ativa de todos os atores envolvidos.
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Resumo
Envelhecimento é caracterizado por mudanças físicas, alterações biológicas,
psicológicas e socais que todos os seres humanos passam ao longo da vida. Além das
mudanças, com o processo de envelhecimento, são também aumentadas as experiências
de vida de cada um. O objetivo deste trabalho é apresentar a importância da Universidade
Aberta para a Terceira Idade no município de Francisco Beltrão, oferecido pela UNIOESTE
pelo Curso de Ciências do Envelhecimento Humano, sob um olhar específico das alunas
do primeiro ano que adentraram no ano de 2017 e estão cursando o 2° trimestre.
Apresentação

66

Doutora, medicina, centro de ciências da saúde, campus Francisco Beltrão-PR. E-mail:

lferreto@gmail.com
67

Graduando em Nutrição pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Francisco

Beltrão. Email: letícia_roveda@hotmail.com
³ Professor Orientador, Doutor, medicina, centro de ciências da saúde, campus Francisco Beltrão-PR.
Email: lfdiplfdip@yahoo.com.br

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população de
idosos no Brasil representa um contingente de quase 15 milhões de pessoas com 60 anos
ou mais de idade, num total de aproximadamente 207.630.000 milhões de pessoas,
representando 8,6% da população brasileira. Estima-se que nos próximos 20 anos, a
população idosa do Brasil poderá ultrapassar os 30 milhões de pessoas e deverá
representar 13% da população total.
Esta etapa de vida caracterizada como velhice, é uma ação natural do tempo que
faz com que todo ser vivo envelheça, alterando sua aparência física, bem como as
funcionalidades do seu corpo que passam a ser mais precárias. Numa velhice normal as
perdas e alterações biológicas, psicológicas e sociais típicas deste processo são
caracterizadas sem a presença de patologias; já a velhice patológica é caracterizada pela
presença de síndromes típicas da velhice ou agressividade de doenças persistentes.
O envelhecimento, além de fazer parte dos processos naturais dos seres humanos,
também é visto como um aumento de experiência. Porém, na nossa cultura ainda existem
os que excluem os idosos das atividades do cotidiano. Com isso, surgem as UNATIs que
possuem um caráter multidisciplinar e continuo oferecido para idosos. Estas Universidades
ajudam na capacidade do idoso se socializar e valorizar seu potencial dentro da sociedade.
Com isso, aumenta a visibilidade do idoso na sociedade como um todo.
Almeida e Carvalho¹ destacam: A Universidade gera saberes, idéias e valores que,
posteriormente, farão parte da herança cultural. Por isso, ela é simultaneamente
conservadora, regeneradora e geradora[...]. A Universidade defende, ilustra e promove no
mundo social e político valores intrínsecos à cultura universitária, tais como a autonomia da
consciência e a problematização, cujas conseqüências expressam-se no fato de que a
investigação deve manter-se aberta e plural, que a verdade tenha sempre primazia sobre
a utilidade, que a ética do conhecimento seja mantida. (2002, p.13-15).
Em Francisco Beltrão, a UNIOESTE oferece o curso de Ciências do Envelhecimento
humano desde o ano de 2016, pelo Programa de Extensão Universitária. Podem se
matricular alunos com 60 anos ou mais (podendo ser ofertados aos demais, quando
vagância de vaga). Tem como objetivo estabelecer um espaço de ensino, pesquisa,

extensão, estudos, debates e assistência voltados para questões inerentes ao
envelhecimento da população e oportunizar um ambiente de aprendizagem, de troca de
experiência, socialização do saber e de relações sociais.

Procedimentos Adotados

Para o presente artigo, foram convidadas para entrevistas alunas do 1° ano da
UNATI, que no atual período estão cursando o 2° trimestre do ano letivo de 2017. Um total
de 20 alunas aceitou. Dentre as perguntas abertas gerais, consta o sexo, a idade, o estado
civil e nível de escolaridade Nas perguntas abertas, mais específicas com a relação da
UNATI e alunas, estão: Por que escolheu fazer parte da UNATI? Do que mais gosta na
UNATI (dentre aulas, atividades, visitas entre outras)? Desde que começou a freqüentar a
UNATI, quais mudanças foram sentidas? Foram 20 entrevistadas, podendo ser anônimas
ou identificadas com nome, como se sentirem melhor. Para a descrição dos dados, foram
utilizadas as freqüências absolutas. As respostas das três questões abertas do questionário
sobre a participação na UNATI foram analisadas e listadas. Foi adotado um critério baseado
no agrupamento dos elementos próximos que compunham as respostas dos participantes.

Resultados

Na Tabela 1 observam-se os dados pessoais como idade, escolaridade e estado
civil. Todos os participantes são mulheres, com idade entre 54 e 77 anos, com a média de
63 anos (5 delas). Do total, predominam as casadas (10 delas), seguido das divorciadas (5
delas). A maioria possui escolaridade de 2° grau completo (9 delas). A idade se da pelo
fato de ser um critério de egresso na faculdade para a terceira idade. Conforme observado,
ocorre um predomínio de participantes do sexo feminino, lembrando que segundo IBGE, no
envelhecimento as mulheres estão em maior número. Os cuidados com a saúde, melhorias
no estado emocional e a tendência do auto cuidado também contribuem para que um
numero maior de mulheres procure a UNATI.

Tabela 1 – Perfil das alunas da UNATI – Campus de Francisco Beltrão, Paraná.
Variáveis

N. alunas

Idade
54 a 59 anos

4

60 a 64 anos

10

65 a 69 anos

4

70 e mais

1

Estado civil
Solteira

2

Casada

10

Viúva

3

Divorciada

5

Escolaridade
1ª. Grau Incompleto

2

1ª. Grau Completo

3

2ª. Grau Incompleto

2

2ª. Grau completo

9

3ª. Grau completo

4

Fonte: Pesquisa de campo, 2017.

Na Tabela 2 estão as respostas listadas com o maior número de respostas relativas
aos fatores do motivo de escolha de se estudar na UNATI. Dentre a mais citada encontrase a de acesso a novos conhecimentos, seguida da escolha sobre conviver com pessoas
de mesma faixa etária por se sentirem mais a vontade. Com estes dados, percebemos a
necessidade de continuar aprendendo, conhecendo e vivendo novas experiências a partir
de trocas de conhecimento, experiências de vida e diálogos. Na velhice, é importante ter

uma educação mais informal, trocas diárias entre pessoas de diferentes gêneros, religiões,
origens, ocupações e classes sociais, valorizando os diferentes saberes.
Tabela 2 – Distribuição das respostas sobre os motivos da escolha de participar da
UNATI – Campus de Francisco Beltrão, Paraná.
Motivos

N. alunas

Convidada por amigos

3

Fazer

novas

amizades

e

6

interagir
Manter ativa

3

Evitar a depressão

6

Manter a mente ocupada

3

Novos conhecimentos

14

Conviver

com

pessoas

da

8

mesma faixa etária
Fonte: Pesquisa de campo, 2017.

Na Tabela 3 foi respondido o que cada pesquisado mais gosta na UNATI, com
predominância de resposta em fazer novas amizades. A solidão do idoso pode ser um dos
motivos para a participação na UNATI, com a inserção na faculdade o ciclo de amizades e
os relacionamentos sociais aumentam.
Tabela 3 – Distribuição das respostas sobre os sentimentos de participar da UNATI
– Campus de Francisco Beltrão, Paraná.
Sentimentos sobre a UNATI

N. alunas

Me vejo em uma faculdade

4

Me sinto mais jovem

6

Adquiro mais conhecimentos

7

Relembro do passado

3

Interação com a mesma faixa

5

Amizades novas

15

Passeios e visitas

11

etária

Fonte: Pesquisa de campo, 2017.

Na Tabela 4 constam as mudanças sentidas por cada participante sobre a sua
participação na UNATI desde o inicio de suas atividades. Predominam o aumento de
amizades e as risadas compartilhadas entre os participantes. A socialização no sentido de
se sentir mais extrovertido e maior facilidade de fazer amizades proporciona uma melhor
auto-estima e confiança, também contribui para um aumento de conhecimento pela troca
de experiência entre os participantes da UNATI.
Tabela 4 – Distribuição das respostas sobre as mudanças percebidas pelas
participantes da UNATI – Campus de Francisco Beltrão, Paraná.
Mudanças percebidas

N. alunas

Melhorou minha auto-estima

6

Ampliou meus conhecimentos

8

Comecei sair mais de casa

7

Diminuição da timidez

3

Aumento de amizades

16

Descontração com colegas

4

Risadas e divertimento

18

Fonte: Pesquisa de campo, 2017.

Considerações Finais

Com estes resultados, conclui-se que ao se inscreverem e solicitar a participação na
UNATI, os alunos vão atrás de novos conhecimentos e amizades, se mantêm em ativa, se
interagem com a mesma faixa etária, diminuem a timidez e melhoram a auto-estima. Dátilo,
Tavares ² encontram resultados semelhantes aos descritos neste artigo dizendo que idosos
atribuem como elementos importantes e significativos para sua freqüência na UNATI obter
maiores conhecimentos e estar atualizado, conhecer novas pessoas e fazer novos amigos,
exercitar a memória visando uma velhice com qualidade de vida, sair de casa, ter um tempo
apenas para eles e ter uma ocupação saudável e interessante.
A aquisição de novos conhecimentos está relacionada com modificações na maneira
de viver, pensar, sentir e agir dos idosos.
As Universidades Abertas a Terceira Idade possuem a vantagem de inserir o idoso
no contexto social e acadêmico contribuindo para o seu bem-estar, aumentam as amizades,
o seu desejo de aprender, e a possibilidade de continuamente ter a atualização de
conhecimentos. A UNATI é fundamental para o idoso sentir-se situado no contexto em que
vive e conscientizar-se de que pode ser um sujeito ativo e participativo e assim ter maiores
possibilidades de exercer sua cidadania.

Forma(s) de contato com a ação
A Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI da Unioeste, campus de Francisco
Beltrão, pode ser contatada pelo email: unatibeltrao@gmail.com.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA E O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE EGRESSOS
DO CURSO DE PEDAGOGIA
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Linha de Extensão: Formação de professores
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: formação de professores; egressos; curso de Pedagogia.

Resumo
Este projeto problematiza quais são as principais necessidades de complementação
e ressignificação teórico-metodológica relativa à prática pedagógica do professor iniciante,
egresso do curso de Pedagogia. A proposta sustenta-se no princípio da indissociabilidade
das atividades de ensino, pesquisa e extensão que devem permear as práticas
institucionais e as ações docentes, com a intenção de qualificar tanto o trabalho do
professor universitário quanto o trabalho do professor da Educação Básica.

Apresentação
No início da atuação profissional, no primeiro ano após a conclusão do curso de
Pedagogia, muitos alunos ao ingressarem em atividades práticas de ensino na escola, na
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Educação Infantil ou nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, apresentam necessidade
de complementação e ressignificação da formação teórica e prática alcançada na formação
inicial deste curso de licenciatura.
Como professores do curso de Pedagogia, temos observado de muitos alunos
egressos (também aqui denominados como professores iniciantes) manifestações que
expressam uma necessidade em retomar e dar continuidade aos estudos realizados
durante a formação inicial, além do desejo de manterem-se próximos às atividades e
relações acadêmicas.
No início do ano letivo de 2017, tivemos a procura e solicitação de um grupo de
alunos egressos do curso de Pedagogia por apoio e orientações metodológicas, visto que
estes egressos se encontravam diante de algumas situações complexas e de dificuldades,
próprias da atividade docente, ao iniciarem suas atividades de ensino como professores.
Com o intuito de atendê-los, realizamos algumas conversas com estes egressos, que
apontaram indícios da necessidade, enquanto professores da universidade, de
desenvolvermos um trabalho que pudesse colaborar com os seus processos formativos.
Importante mencionar que, por algumas vezes, durante alguns encontros com os egressos,
pareceu-nos estarmos em situações de orientação de atividades de estágio, uma vez que
as situações que eram apresentadas por eles representavam significativamente aspectos
relacionados à organização do trabalho pedagógico, isto é, a necessidade de pensar como
fazê-la, mas ainda com dificuldades. Isso compõe uma das justificativas das ações deste
projeto de extensão.
Outra justificativa, associada ainda à necessidade apresentada por um grupo de
egressos, é o entendimento de que a universidade tem um compromisso com a escola
pública e de que é possível qualificar a prática docente, desde que seja por um processo
formativo problematizador, com análises e reflexões sustentadas por apoio teórico e
metodológico consistentes.
Desse modo, o objetivo do projeto é desenvolver um trabalho de formação
continuada com um grupo de alunos egressos (professores iniciantes) do curso de
Pedagogia que estejam atuando na Educação Infantil e/ou nos Anos Iniciais do Ensino

Fundamental para, a partir de suas necessidades de complementação e ressignificação da
formação teórica e prática alcançada na formação inicial, propor intervenções às suas
práticas pedagógicas de maneira formativa e colaborativa com proposições teóricas e
metodológicas.
Temos como pressuposto que a troca de experiências é formativa e a busca por
alternativas e soluções de dificuldades encontradas na sala de aula é um caminho para
produção de conhecimento, desde que a prática pedagógica seja objeto de reflexão e
análise e considere todos os elementos que a interferem, com uma visão de “totalidade”.
Assim, entendemos a ação pedagógica “como um microssistema definido por uma
organização social, relações interativas, formas de organização de tempos e espaços,
recursos didáticos, cultivo de valores ético-sociais, em que os processos educativos se
articulam e se explicam como elementos integradores desse sistema” (CHAMON, 2011, p.
75).
Mediante essas considerações, o projeto também entende que um processo
formativo não ocorre de maneira espontânea, mas com rigor, sistematizações e
procedimentos colaborativos. Ou seja, um “processo formativo” precisa mobilizar “saberes
da teoria da educação necessários à compreensão da prática docente” e que possibilitem
o professor investigar a própria atividade docente e constituir “os seus saber-fazer
docentes, num processo contínuo de construção de novos saberes” (PIMENTA, 2011, p.
35).
Junto a isso, entendemos que a formação inicial não forma o aluno, futuro professor,
por completo e em todas as áreas possíveis de atuação profissional, o que reforça a ideia
de que a formação continuada é importante e necessária, apoiada, especialmente, por
estudos e pesquisas. Por outro lado, há questões relacionadas à formação inicial do
pedagogo que são consideradas fundamentais, como a apropriação de conceitos
essenciais à atuação docente, os quais os estudantes deveriam se apropriar para terem
condições de dar continuidade e aprofundamento aos seus estudos e aperfeiçoar e
qualificar sua prática pedagógica constantemente. Assim, a formação continuada é

importante e necessária, mas está relacionada, também, ao que o aluno conseguiu se
apropriar, conceitualmente, durante a sua formação inicial.
De tal modo, entendemos que a formação de professores é constituída na relação
que compreende “os docentes como sujeitos que podem construir conhecimento sobre o
ensinar na reflexão crítica sobre sua atividade, na dimensão coletiva e contextualizada
institucional e historicamente” (PIMENTA, 2011, p. 27). Neste contexto, o projeto proposto
acontece entre um grupo de egressos do curso de Pedagogia e professores da
universidade.
Muitos estudos têm mostrado um avanço em relação às iniciativas de formação de
professores comprometidas com a melhoria do trabalho pedagógico, o que indica que o
tema tem ganhado centralidade e qualificado as discussões e pesquisas no contexto da
educação. No entanto, ainda é um desafio propor atividades formativas que consigam dar
conta da complexidade que o processo de formação docente envolve, especialmente fazer
a relação adequada da teoria à prática, sem priorizar mais uma do que outra, mas de pensálas conjuntamente. Uma vez que a prática pedagógica “não pode ser isenta de
conhecimentos teóricos”, da mesma forma que estes conhecimentos quando relacionados
à prática “ganham novos contornos e significados na interação com a realidade escolar”
(CHAMON, 2011, p. 74).
Para Chamon, no processo de formação docente, tanto a inicial quanto a continuada,
é necessário haver uma articulação entre ensino e aprendizagem para compreender que
“a mediação pedagógica entre quem ensina e quem aprende constitui-se como um
processo que deve ser aprendido e apropriado em seus saberes e fazeres” (2011, p. 74).
Para a autora, isso é mais uma consideração que deve ser observada nas propostas de
formação de professores, e que também avaliamos serem importantes na elaboração deste
projeto.
Tais considerações embasam as ações deste projeto de extensão, que busca
contribuir ao processo formativo dos egressos do curso de Pedagogia (professores
iniciantes) e do mesmo modo contribuir com a melhoria da escola pública.

Procedimentos Adotados
Para desenvolver o projeto, definimos alguns critérios para a constituição do grupo
participante: alunos egressos do curso de Pedagogia que atuam como professores de
Educação Infantil ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental e que tenham demonstrado
interesse e necessidade de complementação e ressignificação da formação teórica e
prática alcançada na formação inicial. Avaliamos que isso garante ao grupo de trabalho
experiências e relações comuns com o tema, neste caso, a prática pedagógica e a
formação de professores.
Além disso, é importante dizer que a constituição do grupo de trabalho deste projeto
se deu a partir da necessidade que os alunos egressos apresentaram, no início do ano
letivo 2017, a alguns professores do curso de Pedagogia, campus de Francisco Beltrão/PR,
e que orientam, inclusive, as propostas de ações do projeto.
Neste caso, o grupo de trabalho é composto por duas professoras pedagogas do
curso de Pedagogia e cinco egressos do mesmo curso (professores iniciantes). Destes
egressos três são professoras de Educação Infantil (escola pública e privada) e duas são
professoras nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (escola pública), lecionando
especialmente em turmas de alfabetização.
As atividades do projeto iniciaram-se em maio de 2017 com encontros quinzenais na
Universidade. Os principais procedimentos metodológicos desenvolvidos são:
a) Relatos orais e escritos de situações e experiências da prática pedagógica;
b) Orientações e proposições teóricas e metodológicas às práticas pedagógicas relatadas
nos encontros;
c) Leitura e estudo de materiais que abordam a temática do Projeto: a prática pedagógica e a
formação de professores;
d) Sistematizações dos principais aspectos da prática pedagógica que são relatadas e
problematizadas nos encontros;
e) Reflexões e avaliação sobre a experiência com o Projeto de Extensão.

Resultados
Ao pensarmos as atividades deste Projeto de Extensão, tínhamos como principal
objetivo contribuir de maneira colaborativa ao processo formativo dos egressos do curso de
Pedagogia (professores iniciantes). Do mesmo modo, também, por meio dos relatos e das
trocas de experiências pedagógicas entre os sujeitos envolvidos no projeto, obter
informações que ajudem a pensar proposições que qualifiquem o curso de Pedagogia.
Diante disso, e embora ainda estejamos no início das atividades do projeto, já
é possível identificar algumas evidências que indicam resultados significativos decorrentes
de ações desenvolvidas no projeto e que apresentamos a seguir.
Como estratégia metodológica, durante os encontros, procuramos sempre ouvir os
que as professoras iniciantes têm a nos relatar sobre suas práticas pedagógicas. Dentre os
relatos, destacamos, principalmente, as dificuldades que elas manifestam para organizar
seu trabalho pedagógico, sobretudo com relação ao planejamento de ensino, sequência
didática, processos de alfabetização e as dificuldades de aprendizagem das crianças. Com
relação às dificuldades de aprendizagem das crianças, observamos que, muitas vezes, as
professoras iniciantes o relacionam a aspectos comportamentais das crianças, deixando de
considerar os processos de desenvolvimento próprios da criança e a sua relação com o
ambiente e a cultura escolar, no qual a criança, especialmente da Educação Infantil, ainda
está se inserindo.
A partir dos relatos das professoras iniciantes, e como forma de contribuir aos seus
processos formativos, buscamos orientar-lhes teórica e metodologicamente. Como
exemplo, apresentamos um “instrumento diagnóstico” que propusemos às professoras
iniciantes realizarem com seus alunos para que pudessem identificar aspectos mais
pontuais da aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos.

ROTEIRO PARA UM DIAGNÓSTICO DAS CRIANÇAS

Nome da criança e idade

Dimen

Conhecimentos e capacidades desenvolvidas*

sões
formativas
Diferencia letras de números e desenhos, conhece e reconhece
as letras do alfabeto, lê (desenhos, imagens, rótulos, tipos de letras,
Leitura

palavras curtas, frases, textos), faz leitura oral com fluência, interpreta
o que lê, consegue contar o que lê com detalhes, dificuldades na leitura
(quais).
Faz registros escritos (desenhos, rabiscos, figuras, nome,

Escrita

palavras, frases, textos), caligrafia, copia do quadro sem erros, troca
de letras, utiliza pontuação e acentuação, escreve com coerência e
coesão (frases, textos), dificuldades na escrita (quais).
Tem noções de quantidade (menor/maior, mais/menos,

Conhe

muito/pouco), faz classificação de elementos (por cor, tamanho,

cimento

forma), conhece e reconhece os números, faz contagem oral, faz

lógico-

cálculo mental (simples, complexo), resolve sentenças matemáticas

matemático

envolvendo as quatro operações, consegue resolver problemas, quais
as dificuldades.
Relaciona os conceitos de História e Geografia com a realidade:

Ciênci
as

tem noções de tempo/duração/sucessão (agora, antes, depois, ontem,

Sociais hoje, amanhã, dia, noite), noções de espaço/localização (perto/longe,

(História

e em cima/embaixo/lado/frente/atrás, identifica pontos de referência,

Geografia)

percurso, trajeto), identifica/nomeia os membros da família/escola.
Reconhece os diversos fenômenos naturais, estabelece a

Ciênci
as Naturais

relação entre ação do homem e alteração da natureza, noções gerais
do corpo humano, saúde, alimentos, cuidados essenciais com o
ambiente, noções de desenvolvimento sustentável.

* A indicação de alguns conhecimentos e capacidades não significa dizer que são
apenas estes que constituem as dimensões formativas. A intenção é apresentar alguns
exemplos para auxiliar os professores iniciantes na observação do desenvolvimento e
aprendizagem de seus alunos.

Com base nesse roteiro, as professoras produziram uma avaliação sobre a
aprendizagem e o desenvolvimento de cada criança. Aliado a esse diagnóstico solicitamos
a elaboração de um texto escrito considerando a descrição de “Como ensino e por que
ensino”. A análise desse material tem possibilitado compreender a prática pedagógica dos
professores iniciantes destacando as teorias implícitas nas ações docentes. Isso impôs o
desafio de refletir coletivamente sobre as práticas institucionais e ações docentes gerando
a reorganização dos encaminhamentos didático-pedagógicos.

Considerações Finais

As ações desenvolvidas no projeto, embora estejam na fase inicial, já revelam alguns
resultados no que tange aos significados e ressignificados relativos à prática docente. Os
professores iniciantes, egressos do curso de Pedagogia 2016, já contavam com uma
experiência no magistério proveniente do estágio não obrigatório (estágio remunerado). Tal
experiência possibilitou a vivência e o contato direto com a realidade da escola e Centros
de Educação Infantil. No entanto, os egressos manifestam nos encontros que a experiência
e a prática por si só não fornecem os elementos necessários para compreender, organizar
e encaminhar o processo ensino-aprendizagem. Assim, expressam a necessidade de
discutir no coletivo questões ligadas ao planejamento, avaliação, desenvolvimento infantil,
como também o processo de alfabetização. Constituir-se profissional da área da educação,
nesse caso específico professores para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, exige uma sólida formação teórica acompanhada da relação de unidade

teoria e prática. A atuação direta com o exercício da docência tem mobilizado nos egressos
reflexões sobre sua formação inicial e a necessidade da formação continuada. Desse modo,
avaliam de maneira positiva as ações desenvolvidas pelo projeto destacando o
compromisso social da Universidade com a melhoria da educação.
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A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E O USO DE TECNOLOGIAS: CRIAÇÃO DE
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Resumo
O presente texto tem como objetivo explicar o trabalho que vem sendo desenvolvido
por professores e acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, em trabalho
colaborativo com professores e acadêmicos do curso de Ciências da Computação. Essa
parceria tem nos possibilitado reflexões e produção de Planos de Aulas articulando a
metodologia de Resolução de Problemas e o uso de Tecnologias em aulas de Matemática.
Estes Panos objetivam o ensino de Frações, desde os conceitos iniciais aprofundados ao
longo de uma Sequência Didática, que aqui constará apenas um recorte dela, com algumas
atividades que compõe a parte introdutória ao conceito de Fração.
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Apresentação
As pesquisas sobre Resolução de Problemas e as iniciativas de considerá-la uma
tendência, são datadas desde 1944, recebendo a atenção principal de Polya (POLYA
1978), considerado por muitos o pai da Resolução de Problemas. O autor citado refletiu e
escreveu sobre como resolver problemas e como ensinar matemática por meio de
problemas, com ênfase no ensino para resolver Problemas.
Depois de Polya outros autores passaram a utilizar a Resolução de Problemas como
metodologia de ensino, dentre eles Onuchic e colaboradores (ONUCHIC, 1999),
(ONUCHIC & ALLEVATO, 2004), do GTERP da UNESP que compreendem essa
abordagem como uma metodologia de ensino, em que compreendem o aprendizado de
matemática resolvendo problemas, mas também aprende matemática para resolver
problema. Segundo a autora o mais importante é ajudar os alunos a compreender os
conceitos, as técnicas e os processos para resolver um determinado problema, ela afirma
tainda, que o ensino pode ser feito por meio da Resolução de Problemas. (ONUCHIC,1999).
Nesse contexto o professor assume o papel de mediador e o aluno co-construtor do
conhecimento, sendo que este começa a produzir matemática, analisando suas conclusões
e elaborando justificativas que as comprove ou refute-as, proporcionando a visualização da
matemática presente no mundo ao seu redor, dando sentido ao que se faz, mas sempre
buscando a construção do conhecimento. E ao professor cabe auxilia-lo nesse processo,
na formulação de ideias, no resgate de conhecimentos prévios que possam auxiliar na
resolução e escolha das estratégias para resolução do problema.
O papel do professor é fundamental nesse processo, pois é ele que preparara e
escolhe um assunto que desperte o interesse dos alunos em resolvê-lo, visando à
construção de um novo conhecimento. Os problemas usados para introduzir novos
conceitos são chamados de problemas geradores.
“O ensino-aprendizagem de um tópico matemático começa com um problema que
expressa aspectos-chave desse tópico, e técnicas matemáticas devem ser desenvolvidas

na busca de respostas razoáveis ao problema dado. A avaliação do crescimento dos alunos
é feita continuamente, durante a resolução do problema.” (ALLEVATO; ONUCHIC, 2009,
p. 180)

A metodologia de Resolução de Problemas pode despertar nos alunos interesse pela
matemática, explorar conhecimentos prévios necessários a resolução, possibilitando que
eles atribuam sentido aos conteúdos e conceitos explicados pelo professor.
Com vistas a contribuição descrita, nosso grupo está desenvolvendo uma Sequência
Didática para o ensino de frações, desde os conceitos intuitivos perfazendo todos os
conceitos à ela relacionados. Está Sequencia foi escrita de forma a auxiliar os professores
que tenham interesse em desenvolver uma aula pautada na metodologia de Resolução de
Problemas com auxílio da Tecnologia em alguns momentos. A sequência ainda está em
desenvolvimento, mas pode ser encontrada no site do grupo75.
A metodologia de Resolução de Problemas utilizada está pautada nas concepções
de Onuchic e colaboradores (1999). Em síntese, nela se advoga que o ensino, a
aprendizagem e a avaliação de conteúdos matemáticos podem ser pautados por um roteiro
didático-pedagógico que inclui algumas etapas: preparação e seleção do Problema
Gerador; leitura individual do Problema pelos educandos; leitura em grupos visando superar
dificuldades na compreensão do mesmo; resolução do Problema; registro das soluções na
lousa, oportunizando analisar as diferentes resoluções; busca do consenso às resoluções
apresentadas, optando pela mais adequada, e, por fim, a formalização do conteúdo
matemático, realizada pelo professor. (Onuchic e Allevato, 1999).

Procedimentos Adotados
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Os acadêmicos e professores do curso de Licenciatura em Matemática, elaboramos
os Planos de aula que compões a Sequência Didática e levamos para o grupo para que
juntos com os acadêmicos e professores do curso de Ciência da Computação que
participam do grupo TESC pudéssemos discutir sobre as possíveis sugestões feitas pelos
participantes. Esta discussão proporciona a reflexão acerca das atividades propostas e da
maneira como são apresentadas, fundamental para a análise do material, pois é o olhar de
pessoas que não participaram de sua construção inicial, detectando locais onde os autores
omitiram passos importantes ou não se fizeram entender.
Com as aulas pensadas e o material sendo desenvolvido, decidimos também no
grupo, onde podemos implementar e enriquecer o material com inserção da tecnologia.
Para isso os acadêmicos do curso de Ciência da Computação desenvolvem atividades e/ou
jogos pertinentes, trazendo a interação para as aulas de matemática, possibilitando a
revisão ou ensino de conceitos matemáticos de forma divertida e diferenciada.
O grupo conta também com uma servidora da Unioeste que não tem vínculo com os
cursos anteriormente citados, que faz os desenhos que ilustram a Sequência Didática,
A Sequência Didática, embora esteja disponível no site do Grupo, terá como projeto
pilotoo a aplicação em uma turma de alunos de 6º ano de escolas estaduais que tenham
interessem em vir até a universidade para estudar matemática. A partir da aplicação junto
aos alunos no projeto serão feitos os ajustes e correções necessários para que quando o
professor utilizar a Sequência Didática em suas aulas tenha minimizada a possibilidade de
erros ou incoerências contidas no material.

Resultados
A Sequência Didática é composta por planos de aulas. Aqui será apresentada
apenas a atividade de palavras cruzadas desenvolvida no software livre Hot Potatoes
(HOTPOTATOES, 2017), por fazer a construção das Palavras Cruzadas automaticamente
a partir das respostas inseridas, facilitando a criação da atividade.

Com o intuito de verificar os conhecimentos prévios relevantes à aprendizagem de
frações, é proposta a atividade de “Palavras Cruzadas”, que traz a receita de um bolo de
cenoura. A atividade pode ser respondida online, disponível no site do grupo TESC, ou
preenchida manualmente, pois é possível imprimí-la.
Suponha a receita de um bolo de cenoura:
4 ovos, 4 cenouras médias, 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de
óleo e 1 colher de fermento em pó. (considere a capacidade de uma xícara sendo 200ml)

Figura 1: Palavras cruzadas, receita do bolo de cenoura.
http://inf.unioeste.br/ie/jogocruzada/cruzadas2.htm

VERTICAL

3 - Dois Bolos de Cenoura de

1 - Comparando as quantidades de

mesmo tamanho serão divididos para

farinha e de fermento qual delas é maior?

alimentar duas turmas da escola, turma A
e turma B. A turma A tem 10 alunos e a

turma B tem 12 alunos. Supondo que você
goste muito de Bolo de Cenoura em qual
das turmas você gostaria de fazer parte,
turma A ou turma B?

Se pegarmos uma parte destas

4 - Se o Bolo de Cenoura for divido
por duas pessoas, dizemos que cada uma

divisões, elas representam que parte do
todo?

delas ficou com que parte do bolo?
8 - As amigas Márcia e Camila
estavam

brincando

quando

foram

chamadas para comer uma fruta. Márcia
comeu metade de uma maçã e Camila
comeu metade de um melão. Quem
comeu uma quantidade maior de fruta?
9 - Márcia resolveu fazer o bolo
baseada

na

receita

anteriormente

descrita, mas não possui uma xícara que
comporte 200 ml como a sugerida na
receita. Possui uma xícara que comporta
100 ml. Quantas xícaras de farinha Márcia
precisará para que obtenha um bolo com
as

mesmas

características

do

bolo

sugerido pela receita?

HORIZONTAL
2 - Ao fazer a divisão do bolo não
sobrou

nenhum

pedaço

na

forma,

dizemos que a divisão foi .......
5 - Um pacote de um quilo de
farinha corresponde a 10 xícaras. A
quantidade de farinha utilizada para este
bolo é inferior ou superior à metade do
pacote?
6 - Ainda reduzindo a quantidade
de ingredientes ao meio. Serão utilizadas
metade de uma xícara de óleo e metade
de uma colher de fermento. A quantidade
de óleo será maior ou menor que a
quantidade de fermento?

11 - Se o bolo for dividido em 4

7 - As amigas Márcia e Camila

partes iguais e forem comidas duas

cortaram o bolo em 20 partes, das quais

partes. A quantidade restante é maior,

Márcia comeu 3 e Camila comeu o dobro

menor ou igual à parte consumida?

da amiga. Quem comeu menos?

15 –As sugestões para dividir o
bolo ao meio foram as seguintes:

10 – De fato quando dividimos um
bolo em pedaços, por exemplo, para

repartir com os amigos, estes pedaços

14 - A família de Márcia é composta

devem ter tamanhos iguais ou diferentes?

por cinco pessoas e para que todos

12 - Se o quilo de farinha custa

levassem lanche em porções iguais para

cinco reais então o gasto com farinha para

o trabalho ela dividiu o bolo em 15

fazer o bolo sugerido pela receita foi de

pedaços. Quantos pedaços cada familiar

..........

recebeu?
13 - Se decidirmos reduzir o

15

-

Reduzindo

ao

meio

a

tamanho do Bolo de Cenoura e fazermos

quantidade dos ingredientes utilizados

metade da receita, passaríamos a usar

para

...... xícara(s) de açúcar.

quantidade de fermento passará a ser

fazer

o

Bolo

de

Cenoura

a

de.......colher(es)?

Os problemas Geradores criados e utilizados para iniciar o ensino-aprendizagem do
conceito de Frações por meio da metodologia de Resolução de Problemas podem ser
encontrados nos Planos de aula que compõe a Seuência Didática no site do grupo, que por
conta do espaço não será possível citá-los aqui.

Considerações Finais

As diferentes metodologias que podem ser utilizadas para o ensino de Matemática
têm sido mostradas, por pesquisas e relatos de experiências, como relevantes ao ensino e
aprendizagem dessa ciência, porém pouco material está disponível para auxiliar o professor
em suas aulas. Com o objetivo de elaborar um material completo que trabalhe os conceitos
que tangem o conteúdo de Frações, criamos uma Sequência Didática de Frações. Esse
processo de criação tem levado mais tempo do que imaginávamos inicialmente, pois temos
sentido a necessidade de discutir o material aula a aula, corrigindo e complementando
sempre que necessário.
A implementação do material criado irá ocorrer no segundo semestre deste ano, em
um curso ofertado nas dependências da Unioeste campus Cascavel a alunos de 6º ano do

Ensino Fundamental das escolas estaduais da cidade, cujas impressões e experiências
serão compartilhadas em oportunidade futura.
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Resumo

Tem se conhecimento que as doenças crônicas, por terem maior incidência na
população idosa, além de provocarem grande dependência também acaba afetando direta
ou indiretamente na interrelação desse paciente com família e amigos, a ponto de levar
dentro desse microambiente um grande nível de estresse emocional, além de frustrações,
sentimento de impotência diante do quadro, juntamente com elevação de custos
econômicos. Visando entender as situações diversas que os cuidadores desses pacientes
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sofrem, suas angustias, suas preocupações, propusemos esse trabalho para que mais além
pudesse ser possível iniciar medidas onde o cuidador também fosse cuidado.

Apresentação

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, entre 1950 e 2025, o número
de idosos no Brasil deverá aumentar 15 vezes, enquanto as outras faixas etárias cinco
vezes. O Brasil será o sexto país em contingente de idosos, em 2025, com cerca de 32
milhões de pessoas com 60 anos ou mais¹. A causa mais frequente de demência é a
Doença de Alzheimer (DA), sendo esta responsável por mais de 50% dos casos na faixa
etária igual ou superior a 65 anos2. Outra doença incapacitante comum na idade avançada
é a Doença de Parkinson (DP). A DP é a segunda doença neurodegenerativa mais comum
no mundo, afetando 1%-2% da população com mais de 65 anos. Cuidadores de pacientes
com DA possuem maiores chances de ter sintomas psiquiátricos, problemas de saúde,
maior frequência de conflitos familiares e problemas no trabalho, se
comparados com pessoas da mesma idade que não exercem esse papel4. Até 60%
dos cuidadores podem desenvolver sintomas físicos e psicológicos, dentre os sintomas
físicos os mais comuns são: hipertensão arterial, desordens digestivas, doenças
respiratórias e propensão a infecções e os sintomas psicológicos frequentes são:
depressão, ansiedade e insônia5. É reconhecido também que cuidadores de pessoas com
DP tem uma qualidade de vida reduzida. Estudos recentes têm mostrado uma relação entre
estágios avançados da DP e a qualidade de vida dos cuidadores, incluindo aumento dos
níveis tensionais e das mudanças negativas no estilo de vida conforme a progressão da
DP3. Seguindo a proposta do projeto, o atendimento ambulatorial foi realizado no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná – HUOP – Cascavel, Paraná, no ambulatório de
Neurologia que atende aos serviços desse hospital, desde o ano de 2003. A entrevista feita

aos pacientes acompanhada dos questionários aplicados, nos permite traçar um perfil dos
cuidadores, tornando possível uma melhor compreensão sobre a saude mental desses.

Procedimentos Adotados

Os encontros com os pacientes ocorrem semanalmente e as atividades são
realizadas por acadêmicos de Enfermagem e Medicina da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná, Campus Cascavel, sob supervisão e orientação do médico neurologista e
docente do curso de Medicina da UNIOESTE (Paulo Carrilho), no Ambulatório de
Neurologia do HUOP. Para a realização desse projeto, apresentamos ao paciente o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde é lido juntamente com o paciente a
proposta do projeto. Foram utilizados questionários impressos, que contém como itens
avaliativos os seguintes dados: identificação do paciente e identificação do cuidador,
diagnóstico (Alzheimer ou Parkinson), valor do teste Mini Exame do Estado Mental (MEEM)
e Escala Unificada de avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS). Para identificação de
um possível quadro de ansiedade apresentado pelo cuidador aplicamos o Inventário de
Ansiedade de Beck, que qualifica o cuidador se “absolutamente não” quando não apresenta
sintomas de ansiedade, levemente (quando o sintoma não parece o incomodar),
moderadamente (quando o sintoma parece desagradável, mas que pode suportar),
gravemente (quando o sintomas é difícil para suportar), e o Inventário de depressão de
Beck, baseado em 21 perguntas, onde pontuamos de acordo com a resposta dada para
cada pergunta ( 0 – 3 ). A cada entrevista, o questionário é lido pelos entrevistadores e
explicado cada item, sendo que há total disponibilidade pelos acadêmicos participantes
para esclarecimento de qualquer dúvida durante ou após a resolução do questionário.

Resultados

Foram entrevistados 17 cuidadores diretos de pacientes com diagnóstico de DA e DP. Os
dados preliminares obtidos estão evidenciados nas tabelas a seguir.

Tabela 1: Características dos cuidadores quanto a idade, gênero, ocupação, níve
educacional, estado civil e renda estimada na família
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Tabela 2: Características dos cuidadores quanto à impressão pessoal de saúde física
mental, qualidade de vida, relacionamento com paciente e parentesco
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Tabela 3: Motivação para o cuidado, se recebe ajuda e escores dos inventários para
ansiedade de Beck (IAB) e de depressão (IDB)
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Considerações Finais

O HUOP, pelo longo tempo de existência de projetos de extensão universitária nessa
área da Saúde, tornou-se uma verdadeira referência no Oeste do Paraná para tratamento
e seguimento dos pacientes com DA e DP, o que faz com que seja necessário o
conhecimento da real dimensão dessa população, incluindo o conhecimento do perfil de
pacientes e também de seus cuidadores, procurando saber quais são as reais condições
clínicas e socioeconômicas da população atendida. Essa atividade de extensão ainda
continua em andamento, assim como esse levantamento e pesquisa. Até o presente
momento, nessa amostra, os dados apontam para um maior número de cuidadoras do

gênero feminino (n= 13 em total de 17 – 76%). Notou-se, também, escores elevados nas
escalas de Beck para depressão e ansiedade, principalmente, entre os cuidadores que
desempenham essa tarefa de forma solitária, aqueles que não possuem auxílio de outros
cuidadores e/ou familiares para atenuar o seu fardo, assim como aqueles que são
cuidadores por longo período de tempo e, especialmente, se o cuidador é cônjuge do ou da
paciente. O reconhecimento desses fatos pode influenciar no cuidado desses pacientes e
demandar cuidados extras para os seus cuidadores, que também possuem uma tendência
maior à depressão e ansiedade. Nas entrevistas realizadas, percebemos a importância de
ampliar essa atenção ao cuidado da saúde mental dos cuidadores, e eles mesmos nos
reportam essa necessidade.
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ABUSO SEXUAL; MEDIDAS PROTETIVAS E AS SEQUELAS CAUSADAS NA
VÍTIMA.
Maria Cecilia Ribeiro Braz79
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Área Temática: 1125
Linha de Extensão: Temas específicos/ desenvolvimento humano
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Abuso infantil; ECA; Crianças.
.
Resumo:
Na atualidade o Abuso Sexual em Criança – (ASC) é visto como um tabu, e isso
acaba ocasionando um desconhecimento para a grande maioria da população, a sociedade
acaba por não ter noção de como é caracterizado, as formas de como ele se apresenta e
principalmente das características do pedófilo/abusador e de como ele se aproxima e
executa o ato81 com a vítima. O ASC se forma com base em um conjunto de abusos que
uma criança pode passar no decorrer de sua vida, seja eles juntos ou individualizados; os
principais são: abuso físico, abuso emocional, negligencia, abuso sexual. Há uma ideia
equivocada onde relaciona-se os abusadores sendo pessoas desconhecidas, todavia não
representa a realidade da maioria dos casos de ASC, pois o perfil do abusador, é uma
pessoa próxima a vítima que sempre se demonstra como gentil, e bondosa, o abusador
pode estar em qualquer lugar, até mesmo pode ser os; pais, avós e irmãos da vítima,
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pessoas respeitadas na visão social, com cargos bons ou religiosas entre outras. O abuso
sexual pode começar em qualquer idade desde recém-nascido até os 18 anos de idade,
porem acredita-se que na faixa dos 5 a 12 anos pode ocorrer o maior índice de ASC;
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; é definido como criança até os
doze anos de idade incompletos; E quando uma criança se encontra em situação de
negligencia ou está sendo abusada as leis de amparo são bastante severas a esta situação,
pois e considerado estupro de vulnerável, uma vez que a criança não tem consciência para
discernir o que é certo, e com isso podem ser facilmente manipuladas ou reprimidas. O
ASC está presente em nossa sociedade mais do que se imagina, porém muitas vezes ele
encontra-se velado, principalmente nas classes alta, pois existe uma ideia equivocada que
o abuso sexual infantil ocorre somente nas regiões periféricas, porém e muito comum em
classes alta e média, pois os casos no geral são “abafados” por questões do assunto ser
um tabu, o fato de a família não aceitar que se trata de um ASC “achar que é imaginação
da criança”, ou o próprio abusador ser alguém próximo a vítima. No geral se pensa que
existe apenas um perfil de abusadores e molestadores, mas existe vários entre eles são:
Pedófilo abusador, Pedófilo molestador, molestador situacional (pseudopedófilo),
molestador situacional regredido, molestador situacional inescrupuloso (moral ou sexual),
molestador situacional inadequado, Pedófilo molestador preferencial, Pedófilo molestador
preferencial sedutor, Pedófilo molestador preferencial sádico, Pedófilo molestador
preferencial introvertido; em alguns casos o sujeito pode apontar característica de mais de
um perfil. Esta pesquisa de cunho bibliográfico teórico foi feita a partir de livros, artigos
científicos, filmes. A pesquisa teórica bibliográfica tem um caráter analítico, onde
analisamos determinadas teorias com o objetivo de reconstruir conceitos com base nos
existentes; com essa análise buscamos alcançar resultados positivos relacionados a
medidas de prevenção ao abuso sexual infantil, para poder realizar um plano de ação de
maneira preventiva referente ao abuso sexual está sendo realizado uma pesquisa prática
através da ligação com a práxis para assim proporcionar através de estudos um método
para realizar aulas preventivas relacionadas ao abuso para as crianças, e conscientizar
professores a compreender seus alunos que muitas vezes sofrem abusos e demonstram

por meio de sinais e se passa por despercebido, Com essa pesquisa qualitativa buscamos
mostrar resultados à comunidade envolvida para assim pode haver um feedback e auxiliar
no combate ao abuso sexual infantil. A importância do tema do trabalho na pedagogia esta
no fato de obter conhecimento desta situação, pois ela está presente no dia a dia de muitas
crianças, e a falta de material e conhecimento sobre o tema por parte de muitos
profissionais da área dificulta entender o que muitas vezes pode se passar pela criança e
acaba por não perceber os sinais que ela apresenta, seja por meio físico ou psicológico, e
com essa pesquisa um dos objetivos e encontrar uma medida de prevenção para poder
propiciar um auxílio aos professores para assim poderem compreender os sinais que suas
crianças dão em sala de aula.
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ACADÊMICOS DA LIGA DE MEDICINA DA FAMÍLIA E AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: UMA ATUAÇÃO CONJUNTA NA AMPLIAÇÃO DO
CONHECIMENTO
Phallcha Luízar Obregón82 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Ana Carolina Ribeiro2, Ana Laura Barreto Ribas2, Carina Costa
Perez2, Eduarda Maria Schroeder2, Elaine Bernachie de Lima2, Elisandra Bertol dos
Santos2, Emanuelle Bianchi da Silva2, Giorgia Padilha Fontanella2, Giovanni do Valle
Dias2, Lorena Vaz Meleiro Lopez2, Natalia Fabris Locks2, Vinícius Vedana2.
Área Temática: Saúde
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Resumo
O Projeto de extensão “Educação Permanente para Profissionais de Saúde” é
desenvolvido na Unioeste, campus de Cascavel, pela Liga de Medicina da Família, visando
a contribuir com a atualização de conhecimentos dos profissionais da saúde na Unidade
Básica de Saúde (UBS) Faculdade, em Cascavel, a partir das necessidades do trabalho em
que se encontram inseridos. Os temas foram propostos pela equipe da UBS em questão e
abordados por acadêmicos de Medicina vinculados à liga. A avaliação da equipe em relação
ao projeto foi satisfatória.
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Apresentação

A ação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) na rede de Atenção Básica é
importantíssima, visto que funciona como um elo entre a comunidade e os profissionais dos
serviços de saúde, permitindo o estabelecimento de uma relação de confiança com
usuários e possibilitando o conhecimento da realidade das famílias acompanhadas para
melhor programação e desenvolvimento das práticas de saúde1.
A profissão do ACS foi regulamentada em 2006 sob a lei nº 11.350 e, de acordo com
esta, entre suas atribuições, a equipe de ACS deve desenvolver atividades de promoção
de saúde, prevenção de doenças e vigilância em saúde por meio de visitas domiciliares
cotidianas e de ações educativas junto com as famílias acompanhadas 1,2. O Ministério da
Saúde reconhece que o processo de qualificação desses trabalhadores deve ser
permanente. No entanto, a oferta de educação profissional e técnica constitui-se num
desafio, uma vez que 60% desses trabalhadores possuem nível de escolaridade
fundamental e médio3. Investir na formação técnica com a utilização de educação
permanente se faz necessário, sobretudo com a intenção de se superar as lacunas das
capacitações ofertadas aos ACS. Esse tipo de aprendizagem visa a aprimorar o trabalho
dos mesmos e fortalecer o trabalho em equipe através da problematização da realidade,
transformação das práticas e reorganização do processo de trabalho4.
Procedimentos Adotados
A Liga de Medicina de Família – LAMEF está em atividade desde 2013 e até então
já passaram pela liga 58 acadêmicos do curso de Medicina. Atualmente, a LAMEF é
constituída por 24 estudantes do 1º ao 4º ano de graduação de Medicina da Unioeste,
campus de Cascavel, e que tem como foco a promoção de ensino, pesquisa e extensão na
área de Medicina de Família e Comunidade. Em 2015, a LAMEF iniciou as atividades de
extensão através do Projeto intitulado "Educação permanente para profissionais da saúde",

cujo objetivo consiste em proporcionar conhecimento sobre temas importantes à prática
diária de servidores da Secretaria de Saúde do Município de Cascavel, em especial a
equipe de ACS atuante na Unidade Básica de Saúde Faculdade.
A equipe coordenadora da UBS Faculdade nos autorizou a desenvolver o projeto
desde que o mesmo fosse realizado em instalações da própria UBS e em horários que não
comprometessem as atividades de atendimento à comunidade. Dessa forma, encontros
mensais são realizados na sala de reuniões dos ACS, onde são apresentadas palestras
sobre diferentes temas.

Os encontros são elaborados por membros da LAMEF, sob

orientação da professora coordenadora do projeto, e os participantes são profissionais da
área da saúde que atuam na UBS Faculdade, principalmente, a equipe de ACS. As
palestras estão sendo ministradas conforme disponibilidade de horário dos acadêmicos e
dos servidores da UBS.
As ações educativas em saúde visam à construção compartilhada de conhecimento.
Assim, a cada encontro, solicita-se ao grupo o tema que deve ser abordado no próximo
encontro, pois os temas devem atender as necessidades do público envolvido e devem
estar vinculadas as dúvidas que surgem durante a prática diária da equipe de ACS.
Portanto, nos encontros, procura-se promover a interação entre acadêmicos e servidores,
visando ao esclarecimento de dúvidas dos participantes, demonstrando o conceito, as
manifestações clínicas, o diagnóstico e o tratamento de enfermidades, bem como
ressaltando a contribuição que esses profissionais podem ter na detecção e
acompanhamento das patologias.

Resultados
Desde o início do projeto, os temas já discutidos foram: Abordagem ao paciente com
Doença de Parkinson; Desenvolvimento motor da criança e suas alterações; Relação entre
Zika vírus e a microcefalia; Tratamento do câncer e a fosfoetanolamina; Doenças da coluna
lombar; Esquizofrenia e transtornos psiquiátricos relacionados; Herpes vírus e herpes

zoster; Complicações do diabetes – porque ocorrem; Osteomielite; Síndrome do X frágil;
Síndrome do túnel do carpo; Síndrome de Gilbert e Câncer de mama e de colo uterino.
Para avaliar a eficácia das ações educativas, foi realizada a aplicação de um
questionário aos participantes composto por 13 questões fechadas. No total, 6 agentes
comunitários de saúde e 2 técnicas em enfermagem responderam ao questionário.
Os resultados apontam que a idade média das participantes é 44 anos e todas
eram do sexo feminino. A maior parte (63%) das participantes referiu ser de etnia branca.
Quanto ao estado civil, 63% eram casadas, 25% referiram união estável e 12% eram
solteiras. Em relação à escolaridade, a maioria referiu ensino médio completo, sendo que
38% referiu possuir ensino médio técnico em enfermagem, 25% ensino médio normal
completo, a mesma porcentagem ensino médio incompleto e 13% ensino superior
incompleto.
O tempo de trabalho como servidores de Secretária de Saúde do município
de Cascavel variou de 20 dias a 14 anos, havendo uma mediana de 7 anos. Entre a equipe
de ACS, o tempo de trabalho na UBS Faculdade variou de 20 dias a 14 anos, com uma
mediana de 11,5 anos; enquanto que entre as técnicas de enfermagem o tempo relatado
de trabalho na UBS foi de 4 meses e 1 ano e meio, com mediana de 11 meses. As
características gerais dos participantes estão melhores descritas na Tabela 1.
Tabela 1 – Características gerais das participantes.
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Quando questionadas sobre o projeto, todas afirmaram ser importante participar de
projetos de educação permanente, ressaltaram que o projeto em questão tem contribuído
para o conhecimento de temas relacionados à saúde e que as palestras realizadas têm
auxiliado na solução de dúvidas da população, já que 62,5% referiram sentir dificuldade em
solucionar algumas dúvidas da população quanto a temas relacionados à saúde.
As informações passadas nos encontros puderam ser avaliadas como
insuficientes, médias, boas ou excelentes em relação à aquisição de informações novas, à
aplicação das informações no seu trabalho e ao interesse pessoal pelo assunto, sendo que
62,5% das participantes avaliaram-nas como boas e 37,5% como excelentes (Tabela 2).
Tabela 2 – Avaliação das informações passadas nos encontros.
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Bom

Bom

4

Bom

Excelente

Excelente

5

Bom

Bom

Bom

6

Excelente

Excelente

Excelente

7

Excelente

Bom

Bom

8

Bom

Bom

Bom

Figura 1 – Imagens que demonstram o desenvolvimento das palestras na UBS
Faculdade, em Cascavel.
Considerações finais

O projeto vem alcançando resultados satisfatórios em relação aos objetivos
propostos. A utilização de educação baseada na aprendizagem significativa tem sido bem
aceita pelos profissionais de saúde, trazendo benefícios para a comunidade.

Forma(s) de contato com a ação
E-mail: lamef.unioeste@gmail.com

E-mail: phallcha@terra.com.br
Número do Certificado de Registro (CR): 45975/2015
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AÇÕES DE EXTENSÃO QUE TRANSFORMAM VIDAS: RELATOS DE
EXPERIÊNCIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO RONDON
UEPG 2016 NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA - PR
Patrícia Maria Reckziegel da Rocha83 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Adriel José de Quadros 84, Samantha Frohlich 85
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Projeto Rondon; Extensão Universitária; Operação UEPG;

Resumo

Apresenta-se os resultados das atividades realizadas na Operação Rondon UEPG
2016 realizada no Município de Palmeira/PR entre os dias 31 de julho a 13 de agosto de
2016. O objetivo foi levar às comunidades vulneráveis um pouco de conhecimento,
contribuindo com o desenvolvimento local, formando multiplicadores para seguirem com
as ações desenvolvidas. Através de oficinas, atendemos as necessidades das
comunidades e do público presente, relatando as experiências e dificuldades durante a
operação.
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Apresentação
A extensão universitária se caracteriza como atividades/ações das universidades
junto à comunidade e disponibiliza ao público externo o conhecimento adquirido com o
ensino e a pesquisa. A extensão possui caráter social, tornando-se uma oportunidade
valiosa para todos os estudantes e professores envolvidos (FORPROEX, 2012).
As atividades de extensão passam a ter importância significativa, tanto para os
estudantes quanto para a comunidade, identificada a partir das contribuições que o
acadêmico pode fornecer no momento em que se torna um agente cidadão
(WENNINGKAMP, BISCOLÍ e ALVES, 2013).
Assim, diante da percepção da importância da extensão universitária, a UNIOESTE,
assim como outras IES do Brasil, possui uma gama de projetos e programas de extensão,
visando disseminar os conhecimentos de seus docentes e discentes à comunidade
(UNIOESTE 2016). Um desses projetos consolidado na instituição é o Projeto Rondon, em
que a universidade já participa desde 2005.
O projeto se caracteriza como uma ação interministerial do Governo Federal junto
com o Governo Estadual e Municipal em parceria com as Instituições de Ensino Superior
reconhecidas pelo Ministério da Educação e propõe junto as comunidades, a contribuição
para o desenvolvimento local e sustentável (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2016).
O projeto tem como objetivo desenvolver ações que tragam benefícios permanentes
para as comunidades em situação de vulnerabilidade, buscando a melhoria do bem estar
social e a capacitação de gestores públicos e multiplicadores. Propõe, ainda, transmitir aos
universitários participantes o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da
cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais, contribuindo com a
formação acadêmica através dos trabalhos de campo e proporcionando, além de um
espaço de conhecimento da realidade brasileira a interação com outras realidades, muitas
vezes distante das que costumam presenciar, desenvolvendo então uma valiosa troca de
experiências

entre

comunidades,

acadêmicos,

gestores/governantes (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2016).

militares,

professores

e

No ano de 2016, o Núcleo Extensionista Rondon (NER), vinculado à Pró-Reitoria de
Extensão e Assuntos Culturais (PROEX), da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), no Paraná, anunciou a realização da segunda edição da Operação Rondon UEPG,
versão regional do Projeto Rondon Nacional, que visa à inserção dos universitários na
realidade de comunidade carentes do país, nesse caso, nas regiões do Paraná. Neste
mesmo ano, entre os dias 31 de julho e 13 de agosto, foram contempladas comunidades
dos municípios de Ipiranga, Palmeira, Reserva e Teixeira Soares, com a participação de
113 Rondonistas de 10 instituições (UEPG, 2016).
Além dos alunos dos cursos da instituição, a Operação Rondon UEPG abre
oportunidade para a participação de acadêmicos de outras instituições. Neste segundo ano
de operações foram registrados presença de alunos do Centro de Ensino Superior dos
Campos Gerais (Cescage), Faculdade Sagrada Família (FASF), Sociedade Educacional
Santa Amélia (Secal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e
Universidade do Norte do Paraná (Unopar), todas de Ponta Grossa (UEPG, 2016).
De fora da UEPG, envolveram-se na operação professores e alunos da Faculdade
Paranaense (Fapar) e Universidade Positivo, de Curitiba; e Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (UNIOESTE), que contou com participação de acadêmicos dos cursos de
Ciências Biológicas, Engenharia Agrícola, Secretariado Executivo, Serviço Social, Direito e
Enfermagem dos Campus de Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu.
Além das instituições de ensino, a edição 2016 traz a participação da União dos
Escoteiros do Brasil (UEB), com escoteiros de Ponta Grossa, Guarapuava e Curitiba. “[...]
Sozinha a UEPG não conseguiria fazer essa Operação; as parcerias são fundamentais”,
disse Mário Lopes, professor e coordenador geral da Operação Rondon (UEPG, 2016).
A concentração das equipes ocorreu no Campus central da UEPG na cidade de
Ponta Grossa/PR, no dia 31 de julho de 2016. Após as instruções e distribuição de
materiais, as equipes deslocaram-se para seus respectivos municípios de atuação com
grandes expectativas.

Procedimentos Adotados
A equipe da UNIOESTE atuou no Município de Palmeira/PR, juntamente com a
equipe da UEPG, CESCAGE e SECAL, totalizando 26 Rondonistas. A concentração desta
equipe se deu no Campus da Universidade Aberta do Brasil – Ensino à Distância (UABEAD), em que eram feitas as reuniões, divisões de atividades e itinerários diários, já que os
trabalhos além de contemplarem a parte urbana do município, também eram destinados às
comunidades rurais mais afastadas da sede municipal. As atividades eram realizadas nas
escolas, colégios, unidades de saúde, centros comunitários, Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS), dentre outros espaços (até mesmo improvisados), visando a
atendimento a toda comunidade.
Os trabalhos eram realizados de forma sequencial, onde se buscava, num primeiro
momento, conhecer os participantes por meio de apresentações que visavam à interação
entre todos e a “quebra do gelo”, promovendo uma melhor harmonia entre os envolvidos.
Após, essa breve conversa, iniciávamos o conteúdo das palestras e/ou oficinas, onde se
realizava uma explanação do conteúdo, com explicações teóricas e práticas. Durante as
atividades buscamos deixar os participantes bem à vontade, salientando dúvidas e
interagindo, objetivando assim a integração entre Rondonistas e comunidade.
O objetivo central das atividades era formar multiplicadores, então buscamos
repassar o conhecimento e permitir que os próprios participantes pudessem repassar o
conteúdo para terceiros, garantindo que as ações não se findassem com o término das
atividades.

Resultados

Na tabela 1 a seguir, buscamos apresentar as principais atividades desenvolvidas
durante os dias da operação, lembrando que todas as atividades desenvolvidas estiveram
de acordo com os moldes do Projeto Rondon Nacional, contemplando o Conjunto “A” de

Ações (Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde) e o Conjunto “B” de
Ações (Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção e Trabalho).

Tabela 1 das Atividades Desenvolvidas na Operação Rondon UEPG 2016
ATIVIDADE DESENVOLVIDA

Nº
PARTICIPANTES

Acesso à Previdência Social

23

Acesso e Permanência na Universidade

80

Alongamento e Dança

81

Amoeba, Massinha de Modelar e Higienização das

246

Brinquedos Recicláveis

115

Bullying, Cyberbullying e Sexting

1091

Conhecendo a Engenharia Agrícola

105

Construção de Horta e Jardim

20

Dengue

19

Desvendando o Programa Bolsa Família

25

Drogas

330

Educação Ambiental

330

Fumicultura, EPI’s e Primeiros Socorros

146

Gestante: Direitos e Prevenções

05

Gestão Empreendedora e Fabricação de Sabão

150

Hábitos de Vidas Saudáveis

09

Higiene Bucal Para Crianças e Adolescentes

130

Higiene Bucal Para Mães e Gestantes

12

Hipertensão e Diabetes

105

Horta e Minhocário

36

Mãos

Metodologias de Ensino de Ciências

12

Música e Flauta

98

Percepção Através de Figuras Sobrepostas

98

Saúde da Mulher

35

Sexualidade e Seus Desdobramentos

245

Sustentabilidade e Problemas Ambientais

64

Tuberculose e Hanseníase

102

Violência Doméstica

703

TOTAL DE PARTICIPANTES

4415

FONTE: Tabela elaborada com base nos relatórios encaminhados à coordenação do
projeto e posteriormente relacionados no relatório final de projetos de extensão
encaminhado à Proex da UNIOESTE.
Dentre as 28 atividades listadas acima, que contaram com a participação de mais de
4400 pessoas, enfatizamos que as ações, em sua maioria, foram desenvolvidas nas
escolas e colégios do Município de Palmeira/PR, portanto, houve grande participação dos
alunos, dado este que pode ser verificado em determinadas oficinas que tiveram público
superior a 300 pessoas.
Oficinas como a de Drogas, Bullying, Educação Ambiental e Violência Doméstica se
destacaram pela grande demanda e necessidade de discussão desses assuntos no âmbito
escolar, fator que nos levou a repetir as atividades inúmeras vezes, contemplando públicos
de faixa etária e séries diferentes.
Ainda relatamos a importância dessas discussões, pois, de acordo com os gestores
municipais e a própria observação feita pelos Rondonistas, esses assuntos não são
abordados, o que se pode caracterizar em violação de direitos, principalmente por envolver
famílias em risco de vulnerabilidade social.
Conseguimos superar nossas expectativas quanto ao público atendido, pois, grande
parte das atividades/oficinas foi sendo adequadas conforme o público presente, garantindo

assim, a compreensão e entendimento de todos, visando alcançar todas as comunidades
possíveis.

Nº de Participantes nas Atividades
Desenvolvidas na Operação Rondon UEPG 2016

Acesso à…
Acesso e…
Alongamento e…
Amoeba e…
Brinquedos…
Bullying,…
Conhecendo a…
Construção de…
Dengue
Desvendando o…
Drogas
Educação Ambiental
Fumicultura, EPI’s e…
Gestante: Direitos…
Gestão…
Hábitos de Vidas…
Higiene Bucal Para…
Higiene Bucal Para…
Hipertensão e…
Horta e Minhocário
Metodologias de…
Música e Flauta
Percepção Através…
Saúde da Mulher
Sexualidade e Seus…
Sustentabilidade e…
Tuberculose e…
Violência Doméstica

1091
1200
1000
703
800
600
330330
400
246
245
146 150 130 105
115 105
98
98
200 23 80 81
64 102
36 12
35
20 19 25
12
9
5
0

FONTE:

Gráfico

elaborado

com

base

nas

informações

da

tabela

das

Atividades/Oficinas desenvolvidas na Operação Rondon UEPG 2016.

O gráfico acima nos mostra o impacto, se tratando de demanda, que o projeto
obteve, dando uma ideia de quantas pessoas foram atendidas e quais atividades tiveram
mais participações.
Em algumas das atividades listadas na tabela acima, houve uma demanda muito
maior que o esperado, pois, em alguns casos as atividades estavam previstas para apenas
uma turma da escola ou colégio, o que levou os Rondonistas a remanejar conteúdo para
que todas as turmas pudessem ser contempladas, ampliando ainda mais nosso objetivo
central que era capacitar multiplicadores, pessoas capazes de (re)transmitir o conteúdo
para os demais.

Considerações Finais

As atividades propostas e realizadas pela equipe da Operação Rondon UEPG 2016,
possibilitaram aos acadêmicos e coordenadores do projeto uma maior apreensão do real
significado da frase citada pelo Ministro do Superior Tribunal Militar José Barroso Filho “O
Rondon é como uma tatuagem que fica na pele para sempre”.
Com isso, encerramos as oficinas levando uma grande bagagem de aprendizado,
conhecimento, amor ao próximo, reconhecimento, satisfação, doar-se sem esperar nada
em troca, momentos em que um sorriso vale mais que mil palavras, momentos de
ansiedade, de estudos, aprendizagem, companheirismo, novas amizades, reconhecimento,
sabedoria repassada e apreendida, improviso, respeito, atitude, disponibilidade,
expectativas, espiritualidade, realizações e para não ficar mais algumas páginas relatando
sentimentos, encerra-se com a certeza de objetivos alcançados, de dever cumprido e com
a certeza de que “a semente foi semeada, agora basta esperá-la germinar para dar bons
frutos”.
Portanto com as atividades desenvolvidas, buscou-se despertar nos participantes a
compreensão da importância do impacto social que projetos de carácter extensionista têm
na vida da comunidade loca e acadêmica, se destacando na imensa troca de saberes.

Forma(s) de contato com a ação

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Rua Universitária, 1.619. Caixa
Postal 701. Jardim Universitário – Cascavel. CEP 85819-110. Fone: (045) 3220-3000. Fax:
(45)

3324-4590.

Rosalvo

Schütz

Email: rosalvoschutz@hotmail.com

-

Pró-Reitor

de

Extensão

Telefone: (45)

da

Unioeste
3220-3109

Email: extensao@unioeste.br
www5.unioeste.br/portal/proex/projetos-proex/projeto-rondon/inicio-rondon

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Rua Cel. Bitencourt, 689 - Centro, Ponta
Grossa - PR, CEP 84010-290. Fone: 42) 3220-3000 - Pró-Reitoria De Extensão E

Assuntos culturais – PROEX: Marilisa do Rocio Oliveira. DIRETORIA DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA: Liza Holzmann
www.uepg.br/rondon/
www.uepg.br/proex/

Número da Correspondência Registrada (CR)
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Resumo

Ação educativa voltada para jovens das escolas da rede pública de ensino das
cidades de Francisco Beltrão e Marmeleiro. Edificado com base em pesquisas e
aprofundamento teórico sobre as DST, especialmente AIDS e hepatites virais, o projeto visa
sensibilizar a população quanto às mesmas, promovendo uma troca de conhecimentos, de
forma participativa e dinâmica, bem como proporciona uma oportunidade ímpar na
formação dos futuros profissionais da área médica de trabalharem ações de promoção à
saúde.
Apresentação
As DST – Doenças sexualmente transmissíveis – representam um conjunto de
patologias transmitidas por meio de contato sexual, direto ou indireto, com um indivíduo
previamente infectado, bem como pelo contato com fluidos corporais. As portas de entrada
para os agentes etiológicos de tais doenças são a pele e os revestimentos mucosos tanto
da uretra, do colo uterino, da vagina, do reto como da orofaringe. Considera-se, ainda, que
estas infecções sexualmente transmissíveis são epidêmicas na maioria dos países do
mundo e constituem um desafio para a saúde pública destes (CODES, et al., 2006).
Essas doenças são causadas por distintos agentes, podendo ser vírus, fungos ou
bactérias. Alguns deles são silenciosos, ou seja, tardam em expressar algum tipo de
sintomatologia ou se “mascaram” possuindo sintomas brandos, que retardam a procura ao
médico. Em contrapartida, muitas destas infecções são facilmente identificáveis através de
lesões, corrimentos, verrugas, e outros sinais clínicos bastante característicos.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).

Um aspecto de extrema importância é o estigma social enfrentado pelos portadores
destas infecções, o que é reflexo do desconhecimento, por parte da população sobre estas
doenças, o que leva a uma maior resistência em relação à procura dos serviços de saúde
(SMELTZER, BARE, BRUNNER & SUDDARTH, 2002).
Algumas das doenças sexualmente transmissíveis apresentadas pelo site do
Governo Federal por possuírem uma maior relevância para saúde geral da população,
devido à sua elevada expressão na mesma, são a Síndrome da Imunodeficiência Humana,
Cancro mole, Clamídia, Gonorreia, Condiloma acuminado (HPV), Doença inflamatória
pélvica (DIP), Donovanose, Hepatites virais, Herpes, Linfogranuloma venéreo, Sífilis e
Tricomoníase. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).
Os adolescentes e adultos jovens são atualmente considerados uma população
vulnerável quanto ao contágio por DST’s, o que é justificado pelo fato de enfrentarem uma
fase de transição biopsicossocial relacionada com a maturação e descobrimento sexual e,
buscando atuar nesse ponto, o projeto visa orientar e desenvolver a capacidade de auto
cuidado nesses jovens frente a esta gama de doenças a que estão expostos, bem como
fomentar a noção de prevenção de doenças e de promoção em saúde na população em
geral (TRONCO & DELL'AGLIO, 2012).
Sabendo que algumas práticas sexuais provocam maior exposição do individuo a
estas doenças e que a não utilização de preservativos é a principal negligência que os
expõe ao contágio de doenças sexualmente transmissíveis, as atividades de orientação aos
adolescentes e jovens são trabalhadas nesse sentido, buscando a sensibilização da
comunidade sobre a importância de se conhecer estas infecções (SIMONI, 2014).
Estas ações de prevenção baseiam-se em atividades desenvolvidas pelos
acadêmicos do curso de medicina, construídas a partir de leituras e debates sobre a saúde
sexual e reprodutiva, a transversalidade do tema e o senso de responsabilidade sobre o
comportamento sexual saudável a fim de evitar DST/HIV/AIDS e gravidez indesejada.
O projeto representa, ainda, um espaço de formação dos futuros profissionais de
saúde para que criem a percepção de que existe uma lacuna entre o conhecimento
repassado em teoria e a prática, bem como as dificuldades de compreensão sobre os

mecanismos que envolvem o processo de morbidade das DST’s. O trabalho é desenvolvido
com base nas metodologias de problematização e participação.
Um dos objetivos gerais do projeto protagonismo juvenil é formar pessoas mais
autônomas e comprometidas socialmente, com valores de solidariedade e respeito mais
incorporados, o que contribui para uma proposta de transformação social.

Procedimentos Adotados

Voltada para a população de adolescentes e jovens, na faixa dos 12 aos 18 anos,
da rede pública de ensino das cidades de Francisco Beltrão e Marmeleiro, no estado do
Paraná, as atividades do projeto envolvem uma prévia revisão da literatura e o
levantamento de dados epidemiológicos sobre as principais doenças sexualmente
transmissíveis. A partir de então, foram realizadas rodas de discussão e debate entre os
acadêmicos de medicina participantes do projeto a fim de elaborarem um esquema de
palestras voltadas para ao público que se destina, além de material educativo sobre o tema.
Foi utilizado o material já construído nos anos anteriores e modificado o mesmo de acordo
com as dificuldades encontradas a priori.
Uma das maiores preocupações no momento da edição destas palestras era de criar
um ambiente favorável aos adolescentes, de modo a diminuir a resistência por parte dos
jovens e promover uma via de comunicação em tom de conversa, que acaba por aproximar
os acadêmicos dos mesmos, aumentando as chances de sensibilização desta população
bem como demonstrando que os profissionais de saúde são acessíveis à comunidade.
Outra ação planejada para o projeto é a tenda do protagonismo juvenil. Ela envolve
a organização de uma tenda com uma câmara de vídeo onde o participante é convidado a
participar e, caso aceite, assina um termo de consentimento livre e esclarecido. Ao entrar
na tenda ele retira uma pergunta de uma caixa, e é convidado a responder a questão, o
que é registrado por meio da câmera. Após a sua participação são orientados sobre sua
possível dúvida e sobre as principais doenças sexualmente transmissíveis, com destaque
para o HIV e hepatites virais. Também são distribuídos folders informativos (desenvolvidos

pelos próprios bolsistas com base nos dados epidemiológicos previamente estudados)
sobre as DST´s e as formas de prevenção. Após esse registro das respostas dos
participantes, objetiva-se apurar o grau de conhecimento da população abordada por meio
de tabulação dos dados e assim mapear o conhecimento da comunidade em relação às
infecções sexualmente transmissíveis. Essa ramificação do projeto é continuidade de um
trabalho que já vem sendo desenvolvido desde 2015, aumentando ainda mais a amostra
na busca de resultados mais fidedignos com a realidade. Essa atividade é realizada em
eventos abertos para comunidade com grande fluxo de pessoas, eventos da própria
faculdade ou escolas públicas e eventos realizados na penitenciaria estadual de Francisco
Beltrão.
Após a realização destas atividades, que se encontram ainda em andamento, a
equipe do projeto reunir-se-á para avaliação e o planejamento de novas atividades a serem
desenvolvidas.

Resultados

Foram realizadas um total de 35 palestras voltadas a adolescentes e jovens, de 12
à 18 anos, perfazendo um total de aproximadamente 1150 alunos das redes públicas de
ensino das cidades de Francisco Beltrão e Marmeleiro, ambas no estado do Paraná.
Em cada início de ano é realizada uma atualização bibliográfica sobre o tema de
sexualidade e as principais DST’s, com destaque em 2017 para a sexualidade do
adolescente, as doenças sexuais prevalentes nessa população, diferenças de gênero,
preconceito e diálogo. Além disso, como já comentado anteriormente, a organização da
tenda do protagonismo juvenil vem nos permitindo construir o perfil de conhecimento do
jovem e da população em geral sobre as questões envolvidas no projeto, além de aproximar
a universidade da comunidade a qual pertence. No ano de 2016 a equipe do projeto
desenvolveu tal atividade junto à Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, com as
mulheres que visitavam familiares que se encontravam presos nessa unidade. Também

nesse ano e no ano de 2017, a equipe organizou palestras composta por dados
epidemiológicos, imagens da sintomatologia das doenças, vídeos interativos, abordando os
métodos de prevenção contra essas doenças, e sobre a sexualidade nessa faixa etária,
para serem ministradas aos jovens que frequentam a rede pública de ensino. Uma das
reformulações realizadas e que consideramos muito proveitosa foi a incorporação dos
temas envolvendo a igualdade de gênero. E também está em estudo trabalhar, nas
próximas palestras, de forma mais enfática a questão da sífilis, que vem crescendo de
maneira bastante expressiva na população.

Figura 1 – Palestra apresentada para turma B do 2ª série do ensino médio do
período noturno do colégio estadual Dr. Eduardo Virmond Suplicy. 2017.

Figura 2 – Palestra apresentada para a turma da 6ª série do ensino fundamental do
período matutino do colégio estadual de Marmeleiro. 2016.

Figura 3 – Tenda do protagonismo juvenil realizada na penitenciária Estadual de
Francisco Beltrão realizada na semana da saúde do agente penitenciário. 2016

Considerações Finais

As atividades desenvolvidas até o presente momento fortalecem o protagonismo
juvenil por permitir a participação ativa do discente na elaboração e apresentação das
palestras. Além disso, esse mesmo acadêmico é responsável por levar esta informação até
a população, alertando sobre os perigos das DST´s e o seu impacto na saúde pública,
assim sendo, há o fortalecimento da imprescindível ligação entre a universidade e a
comunidade. Durante a realização do projeto, foi possível verificar que a comunidade possui
uma noção básica sobre as infecções sexualmente transmissíveis, porém que ainda carece
de mais informações sobre o assunto, principalmente em um ambiente que seja
considerado seguro e acessível. Portanto, destacamos a importância do desenvolvimento
de ações que promovam essa conscientização sobre o tema e que reforcem e estimulem a
adoção de práticas seguras para a saúde como um todo, em especial no tocante à AIDS e
às hepatites virais.
Forma(s) de contato com a ação

Profa. Dra. Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida, E-mail: lferreto@gmail.com,
(46) 3520-4886.
Número da Correspondência Registrada (CR)

42962/2014.
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Resumo

Educação em saúde é uma das principais formas de promoção da saúde no país.
Mediante diálogos, reflexões, exposições e troca de saberes busca-se reforçar a
consciência do indivíduo sobre si e sua realidade, produzindo autonomia e
responsabilizando-os por sua saúde. Nesse sentido, educação em doenças sexualmente
transmissíveis se faz necessária visto que, apesar dos esforços das políticas de saúde
terem melhorado no Brasil, dados de 2015 do Ministério da Saúde apontam para a
distribuição de casos de HIV/AIDS pelo território nacional e crescimento significativo de
notificações de novos casos em algumas regiões. Por isso, é indubitável a importância da
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educação da sociedade sobre prevenção de DST’s, para o exercício da reflexão e mudança
de comportamento na vida desses indivíduos. É preciso promover educação com base na
prevenção, bem como orientações para a recuperação da saúde, caso venham a sofrer de
determinada moléstia, como a visita ao médico, a importância do tratamento correto e a
comunicação ao parceiro sexual.

Apresentação

Em 1994 o Ministério da Saúde propôs o Programa Saúde da Família (PSF) - que
atualmente é denominado Estratégia da Saúde da Família (ESF) – com o objetivo de
operacionalizar o modelo assistencial que compunha os princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS). Esse programa nascia com a função de promover a reorientação da prática
assistencial, sendo, assim, uma forma de reorganização da produção de cuidados em
saúde. Após essas mudanças, tornou-se objeto fundamental da atuação dos profissionais
de saúde a promoção da saúde e, especialmente, a prevenção de doenças (Roecker;
2011).
O Ministério da Saúde reconhece que para alcançar um nível adequado de saúde,
as pessoas precisam saber identificar e satisfazer suas necessidades básicas. Devem ser
capazes de adotar mudanças de comportamentos, práticas e atitudes, além de dispor dos
meios necessários à operacionalização dessas mudanças. Neste sentido a educação em
saúde significa contribuir para que as pessoas adquiram autonomia para identificar e utilizar
as formas e os meios para preservar e melhorar a sua vida.
Nesse contexto, entende-se que a educação em saúde é uma das principais formas
de promoção da saúde no país. Mediante diálogos, reflexões, exposições e troca de
saberes busca-se reforçar a consciência do indivíduo sobre si e sua realidade, produzindo
autonomia e responsabilizando-os por sua saúde. De acordo com Oliveira HM, Gonçalves
MJF; 2004: “a educação em saúde deve provocar conflito nos indivíduos, criando
oportunidade da pessoa pensar e repensar sua cultura, e ele próprio transformar a sua
realidade”.

Deve- se considerar a educação em saúde, também, como importante forma de
prevenção. Isso se baseia no fato de que para ter saúde adequada, os indivíduos precisam
saber identificar fatores básicos relacionados à doença. Precisam ser capacitados para que
adquiram meios de preservar e melhorar sua saúde e sua vida como um todo e que passem
a adotar mudanças de comportamentos, práticas e atitudes. Vale ressaltar que, para
alcançar a aprendizagem sobre saúde, é necessário que a abordagem dos educadores
deva estar de acordo com a realidade da população em questão (Oliveira HM, Gonçalves
MJF; 2004).
No início do século XX, em meio a epidemias de febre amarela e varíola, o Estado
via a falta de informação da população como sendo a única responsável pelos males de
saúde que estavam acontecendo. A educação em saúde tinha um subpapel, pois, para as
autoridades, o povo não era capaz de entendimentos maiores. Eram, assim, distribuídos
folhetos avulsos denominados Conselhos ao Povo, que diziam respeito aos meios de evitar
doenças (Silva, et al; 2007). Com o passar dos anos a educação em saúde sofreu,
felizmente, constantes mudanças, passando por fases em que a atuação visava atender a
determinadas faixas da população, até os anos mais recentes - com as reformas do SUS , quando a assistência passa a ser voltada a todas as camadas sociais, pautada nas
peculiaridades e necessidades de cada comunidade.
Sob outro prisma, apesar dos esforços das políticas de saúde terem melhorado no
Brasil, dados de 2015 do Ministério da Saúde apontam para a distribuição de casos de
HIV/AIDS pelo território nacional e crescimento significativo de notificações de novos casos
em algumas regiões. Em relação às outras DST’s, as estimativas da Organização Mundial
de Saúde (OMS) são de 5.772.300 casos de infecções de transmissão sexual a cada ano
no Brasil (incluindo casos de sífilis, gonorreia, clamídia, herpes genital e HPV).
As DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) passaram, há pouco tempo a ser
denominadas ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). Essa terminologia passa a ser
adotada em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque
destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e
sintomas (BRASIL, 2017).

As ISTs incluem a AIDS, o cancro mole, gonorreia e infecção por clamídia, condiloma
acuminado, doença inflamatória pélvica, donovanose, herpes genital, infecção pelo HTLV,
linfogranuloma venéreo, sífilis, tricomoníase e as hepatites virais. As IST’s são transmitidas,
principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal,

anal) sem o uso

de camisinha masculina ou feminina com uma pessoa que esteja infectada e podem se
manifestar por meio de feridas, corrimentos ou verrugas anogenitais. A transmissão de uma
IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a
amamentação (Ministério da Saúde).
Infecções transmitidas sexualmente estão entre as causas mais comuns de doenças
no mundo e são consideradas um problema grave de saúde pública. Apesar do grande
investimento dos estados e organizações civis para conter as ISTs, com desenvolvimento
de novos medicamentos e programas de prevenção, medidas educativas cumprem um
papel indispensável como ação preventiva.
Sabe-se que grande parte da população não tem formado um senso crítico sobre as
causas, consequências e medidas profiláticas das doenças que são facilmente evitáveis,
como as ISTs. A prova disso são os dados apresentados pelo Ministério da Saúde. Silva,
et al; 2010, os quais relatam que o desconhecimento sobre vias de transmissão e formas
de prevenção de AIDS foram achados importantes em estudos. No entanto, uma vez que
o conhecimento sobre a transmissão da AIDS parece ser excelente, muitos indivíduos não
têm comportamentos voltados para a redução do risco de contrair a doença, como o sexo
seguro.
Em um estudo realizado entre agosto de 2006 e julho de 2007 por de Albuquerque
Melo et al.(2012), a respeito do conhecimento sobre Aids de homens idosos e adultos
jovens, observou-se menor conhecimento dos idosos sobre AIDS, quando comparados aos
jovens, perpassando o conceito da enfermidade, transmissibilidade, condutas preventivas,
diagnóstico e tratamento. Dentro desta perspectiva, é importante agir em prol da população
idosa, com vista em discussões a respeito das questões que resultem em possíveis
tomadas de decisões e estímulo no desenvolvimento de práticas que assegurem a adesão

de um estilo de vida mais saudável. Os idosos precisam de atenção, investimento e espaço
para terem uma boa qualidade de vida.
Pensar que o avançar da idade é motivo de declínio da atividade sexual é um grande
equívoco. Embora existam alterações fisiológicas decorrentes do processo natural do
envelhecimento que diminuam essas sensações, as pessoas em idade avançada são
perfeitamente capazes de manter relações sexuais e de sentir prazer. Dessa forma, pensar
no idoso como sendo isento de riscos concorre para a pouca ou quase ausente proposição
de estratégias voltadas para favorecer a saúde sexual responsável das mulheres e dos
homens idosos (Gradim; 2007). O estigma de que relação sexual é uma atividade própria
das pessoas jovens, vem acompanhada de tabus e preconceitos dos próprios idosos, da
família e/ou dos profissionais de saúde, interferindo na vivência sexual saudável e no
aumento da probabilidade de contrair uma IST. O aumento dos casos das IST na população
envelhecida demonstra a fragilidade das campanhas de prevenção direcionadas a essa
população no que tange à criação de estratégias que incentivem a utilização de
preservativos entre idosos, configurando-se como entrave aos gestores da saúde (Maschio;
2011).
Somado a isso, deve ser lembrado que, embora o acesso à informação sobre
questões relacionadas à sexualidade e às doenças sexualmente transmissíveis possa ter
sido facilitado com o crescimento dos meios de comunicação e a internet, a população idosa
ainda enfrenta grandes barreiras no reconhecimento da sua sexualidade, e também no
domínio das novas tecnologias. Esses fatores dificultam a conscientização dessa faixa
etária, o que demanda ações direcionadas a esse público, a fim de minimizar os danos à
saúde sexual dos idosos.
A população mundial está envelhecendo. Por esse ângulo, o grande desafio da
sociedade é conseguir aliar longevidade e qualidade de vida. Para isso, as instituições de
ensino, entre as quais as universidades, precisam melhorar suas práticas para diminuir a
distância que existe com a sociedade, oportunizando conhecimentos atraentes e
interessantes aos idosos. Possibilitar educação para idosos em um ambiente que aborde a
temática

de forma

aberta,

livre

de

preconceitos,

partindo

essencialmente

do

reconhecimento da sexualidade, proporcionando maior segurança e qualidade de vida aos
nossos cidadãos, significa fornecer instrumentos para uma velhice saudável, com
qualidade, ativa e participativa.
Frente ao exposto, é indubitável a importância da educação da sociedade sobre
prevenção de IST’s, especialmente de idosos, para o exercício da reflexão e mudança de
comportamento na vida desses indivíduos. É preciso promover educação com base na
prevenção, bem como orientações para a recuperação da saúde, caso venham a sofrer de
determinada moléstia, como a visita ao médico, a importância do tratamento correto e a
comunicação ao parceiro sexual. O educador assume, portanto, a função de reorientar
práticas com propósito de acolher, gerar vínculo e assistir de forma satisfatória, respeitando
a história, singularidade e especificidade de cada ser humano.

Procedimentos Adotados
A Universidade da Terceira Idade é um projeto desenvolvido pela pró-reitoria de
extensão da UNIOESTE e no campus de Francisco Beltrão e desenvolvida pelo projeto
Ciências do Envelhecimento Humano. A atividade encontra-se em seu segundo ano de
curso, com a participação de duas turmas de alunos. Participam alunos com mais de 50
anos, com aulas de terça a quinta-feira no período vespertino. A disciplina de sexualidade
que envolve a temática deste projeto é executada no primeiro trimestre de 2017 com o
primeiro ano do curso. Participaram 32 alunos de ambos os sexos. Os conteúdos
ministrados na disciplina foram: Sexualidade do Idoso I e II; Prevenindo Doenças; HPV e
Sífilis; Hepatites, Herpes Genital; Gonorreia e Clamídia; HIV.
Foi realizada revisão de literatura, preparação de material para aulas expositivas
sobre ISTs e aplicação de avaliações sobre a aprendizagem do conteúdo ministrado na
Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI). As aulas foram expositivas, dialogadas e
com a construção de conhecimento, realizadas em sete encontros semanais de duas horas
cada. Adotou-se uma linguagem mista entre os termos técnicos e comuns a alunos da
UNATI, procurando sempre esclarecer as dúvidas e reforçar os conteúdos importantes,
para a fixação. Após a conclusão do conteúdo aplicou-se uma prova para avaliar o

conhecimento dos participantes. Também formam desenvolvidas palestras em escolas
estaduais de Francisco Beltrão e Marmeleiro, com orientações sobre as IST.

Resultados
O projeto Ações de Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis vem
alcançando resultados bastante satisfatórios com suas ações. No que diz respeito às ações
educativas na UNATI, os alunos receberam diversas informações importantes acerca das
DSTs e tiveram seus conhecimentos consolidados durante as aulas, por meio de
informações novas e de seu interesse, que foram expostas de forma clara, compreensível,
por repetidas vezes. Verificou-se isso pelo bom desempenho dos alunos nas avaliações e,
também, após o término das exposições teóricas, quando lhes era solicitado que
discorressem sobre o que lhes foi apresentado de mais importante na aula daquele dia.
O conhecimento adquirido pelos alunos é de suma importância em suas vidas,
pois muitos não tinham ciência adequada sobre os temas abordados em sala. Esse
aprendizado provocará mudanças importantes em suas vidas, pois a partir de agora, além
do sexo seguro, passarão a evitar alguns hábitos comumente praticados, como o
compartilhamento de instrumentos de manicure não esterilizados, compartilhamento de
aparelhos de barbear, etc. Além da mudança de hábitos relacionados à transmissão dessas
doenças, os idosos puderam, durante as aulas, adquirir novos relacionamentos, interagirem
com outras pessoas, exercitar sua memória, refletir, tomar consciência de seu corpo,
debater sobre questões tabus, enfim, tornar-se um indivíduo ativo, indo, assim, na
contramão do processo do envelhecimento habitual.
Além disso, a experiência de docência despertou no aluno bolsista o desejo ainda
maior de aperfeiçoar os conhecimentos e as formas de expor de forma didática aos
estudantes. Como estudante da área da saúde, o ministrante da aula tem a oportunidade
de treinar a promoção da saúde, ao orientar os idosos com relação às doenças sexualmente
transmissíveis e suprir suas dúvidas, também comuns na abordagem do paciente em
ambiente hospitalar ou de saúde. A aquisição de conhecimento é valiosa tanto para aquele

que está sentado em sala de aula participando como também, para aquele que preparou a
aula e explica, que surpreende pelo aprendizado que ocorre com a troca de saberes.

Considerações Finais
Após estas exposições, fica nítida a importância da abordagem das DST’s com a
sociedade e, especialmente com a população idosa, visto que esse grupo muitas vezes é
esquecido quando se pensa em doenças de transmissão sexual. Deduz-se que, por conta
da falta de abordagem desse tema com os idosos e desconhecimento do assunto pelos
mesmos, tem-se essa alta prevalência de DST’s nessa faixa etária e falta de conhecimento
destes sobre o assunto.
Promoção de saúde e prevenção de doenças devem ter papel principal nas ações
de atenção em saúde em detrimento

ao tratamento dos agravos. Por isso, essas

interpelações não devem parar, pois o conhecimento precisa ser sedimentado, e abranger
um maior número de indivíduos, dada a importância do assunto que, inconcebivelmente,
afeta ainda muitas pessoas e gera um grande ônus econômico e social.
Forma(s) de contato com a ação

Doutora em saúde coletiva (UNIOESTE- Campus Francisco Beltrão), Medicina,
CCS, Campus de Francisco Beltrão, liraneferretot@uol.com.br, (46) 35204830, Rua
Maringá, 1200. Bairro: Vila Nova Caixa Postal 371. Francisco Beltrão - Paraná CEP 85605010

Número da Correspondência Registrada (CR)

Insira aqui o número da CR. Para participantes de outras IES inserir seu registro
conforme sua instituição.
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AERODESIGN
Carlos Alberto Lima da Silva1 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Treml95

Área Temática: Tecnologia e Produção
Linha de Extensão: Educação Profissional
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: aeromodelo; mobilidade; aeronáutica.
Resumo

O Projeto SAE AeroDesign é um desafio aos acadêmicos de engenharia, propiciando
a difusão dos conhecimentos de Engenharia Aeronáutica, preparando-os para serem
futuros profissionais da Engenharia da Mobilidade, pelas práticas e competição entre
equipes. O objetivo é o desenvolvimento de um aeromodelo por equipes de acadêmicos.
Desta forma, o acadêmico se envolve com um caso real de desenvolvimento de projeto
aeronáutico, desde a sua concepção, projeto detalhado, construção, teste e competição.

Apresentação
As atividades realizadas foram:
- Desenvolvimento do projeto dos subsistemas do Protótipo;
- Especificação dos materiais e componentes do Protótipo;
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- Participação na 18ª Competição SAE BRASIL AeroDesign, categoria REGULAR,
no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial - DCTA, em São José dos Campos
– SP, no período de 04/11/2016 à 06/11/2016;
- Aquisição dos componentes, através da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu –
FPTI;
Observação: A FPTI forneceu e está fornecendo parte dos componentes do
Protótipo, a partir das especificações elaboradas pela equipe.
- Término da construção do Protótipo.

Procedimentos Adotados

As atividades desenvolvidas compreendem:
- Desenvolvimento do projeto dos subsistemas do Protótipo em memorial de cálculo;

- Elaboração das especificações técnicas para compra dos materiais e componentes
necessários à fabricação e montagem do Protótipo, realizadas na oficina do AeroCataratas,
instalada nas dependências da FPTI;

- A construção e testes do protótipo em espaços cedidos pela FPTI à equipe;
- Participação na 18ª Competição SAE BRASIL AeroDesign, categoria REGULAR,
no período de 04/11/2016 à 06/11/2016;
- Modificações do Protótipo após a 18ª Competição SAE BRASIL AeroDesign de
2016;

População beneficiada de, no mínimo, 100 acadêmicos, bem como alunos da rede
pública de Foz do Iguaçu, através de palestras que serão ministradas pelos acadêmicos
integrantes da Equipe AeroCataratas.

Resultados
- Desenvolvimento do projeto dos subsistemas do Protótipo em memorial de cálculo;

- Participação na 18ª Competição SAE BRASIL AeroDesign, categoria REGULAR,
no período de 04/11/2016 à 06/11/2016;

- Modificações do Protótipo após a 18ª Competição SAE BRASIL AeroDesign de
2016;

Figura 1 – 18ª Competição SAE BRASIL AeroDesign.

Figura 2 – Modificações do Protótipo após a 18ª Competição SAE BRASIL
AeroDesign de 2016.

Figura 3 – Modificações do Protótipo após a 18ª Competição SAE BRASIL
AeroDesign de 2016.

Considerações Finais
- A principal dificuldade neste projeto é a falta de agente universitário – com formação
técnica em eletromecânico a ser contratado pela Unioeste para o CECE. Um técnico
eletromecânico poderia auxiliar em diversas atividades realizadas na oficina, inclusive com
relação à segurança física.

- Também encontra-se dificuldades em conseguir patrocínio para este projeto.
Porém, temos um grande apoio da Fundação PTI, nesta área, sem o qual não teríamos
condições de levar o mesmo a cabo.
Forma(s) de contato com a ação

Não aplicável.

Número da Correspondência Registrada (CR)

Número da CR: 42230/2014.
Referências

Sem referências.

AFETIVIDADE E COGNIÇAO: UM DIÁLOGO POSSÍVEL E NECESSÁRIO NA
PRÁTICA DOCENTE
Noely Maria Ost96
Maria Lidia Sica Szymanski 97

Área Temática: Psicologia
Linha de Extensão: Educação
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Afetividade; Processos de ensino e de aprendizagem; Relação
Professor/aluno.
.
Resumo

Na dinâmica escolar, a qualidade das relações interpessoais é fundamental, uma vez
que afetividade e cognição são indissociáveis. Assim, busca-se, uma reflexão e um olhar
aguçado sobre as práticas pedagógicas de sala de aula, reconhecendo a importância da
afetividade e da cognição na relação professor e aluno no processo educacional.
Fundamenta-se a partir da teoria de Wallon, possibilitando discussões no coletivo escolar
disseminando o papel da afetividade como um elemento constituinte e essencial aos
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processos de ensino e de aprendizagem. Uma vez que a relação entre professor e aluno é
o fio condutor, o suporte afetivo de um processo de aprendizagem significativa, pois não
aprendemos com qualquer um, mas apenas com aquele a quem confiamos e outorgamos
o direito de ensinar. A partir de pesquisa realizada entre professores e alunos de um colégio
estadual, reflete-se sobre argumentos que possam subsidiar uma aprendizagem
fundamentada numa relação de afetividade entre professor/ escola/ família.
Apresentação

A escola pública é um dos lugares sociais em que ocorre a apropriação dos
conhecimentos construídos, sistematizados e acumulados pela humanidade, pressupõese que a presença dos alunos no ambiente escolar, permita-lhes o desenvolvimento de
suas capacidades intelectuais, aprendendo a se socializar com os pares de maneira
afetiva, ética, e se tornando sujeitos autônomos e críticos. No entanto, percebe-se a
dificuldade de muitos profissionais da educação em situarem-se diante da diversidade de
queixas de pais e da sociedade, quanto aos resultados, muitas vezes insatisfatórios, do
processo de aprendizagem.
Esse problema não está sozinho, traz consigo inúmeros outros que se
entrelaçam e formam uma teia de dependências produzindo o fracasso escolar. Muitas
vezes o fracasso escolar é oriundo da forma como as crianças e adolescentes são
tratados na escola, em casa enfim, no meio social. A concepção de que há uma divisão
entre os aspectos afetivos e cognitivos ainda é comum em nossas salas de aula,
entretanto é um mito. Uma criança pode não aprender porque está com problemas
cognitivos ou afetivos, porém esses processos ocorrem de maneira integrada e problemas
cognitivos acarretam problemas afetivos e vice- versa.
No contínuo avanço em relação às políticas públicas percebe-se que nas
últimas décadas as dimensões afetivas e cognitivas, bem como suas consequências em
relação ao ensino, têm sido discutidas. Porém, frente aos problemas e conflitos sociais
que permeiam a realidade brasileira, às desigualdades cada vez mais agudas, a

discussão da relação afetivo-cognitiva está sendo urgentemente necessária.
O pluralismo cultural que permeia o espaço escolar acaba por se confundir
com uma estrutura pedagógica baseada num padrão de homem e de sociedade, que
considera as diferenças negativas, uma vez que procura enquadrar todos dentro da
categoria “normal”, gerando assim uma pedagogia excludente e uma aprendizagem,
amorosa ou técnica, sem a preocupação com o conhecimento científico elaborado.
Neste sentido o estudo de questões relacionadas ao processo cognitivo e
afetivo na relação professor/aluno no fazer pedagógico mostra-se um tema relevante. Para
trabalhar essas questões, elaborou-se um “Projeto de Intervenção Pedagógica” via PDE/PR
(Programa de Desenvolvimento da Educação - Paraná).

2. Fundamentação Teórica: Contribuições apresentadas por Wallon
A teoria psicogenética elaborada por Wallon (1995) visa estudar a pessoa
completa, considerada igualmente em seus domínios afetivo, cognitivo e motor e em suas
relações com o meio. Essa teoria destaca a afetividade e a atividade motora, por exercerem
importância decisiva no complexo interjogo funcional, e serem responsáveis pelo
desenvolvimento do individuo.
Pode ser considerada psicogenética, por entender o desenvolvimento da
personalidade, integrando afetividade e inteligência. Para o autor “afetividade e cognição”
estarão dialeticamente, sempre em movimento, comprovando que o ser humano é
essencialmente social.
A afetividade possui papel importante no desenvolvimento da pessoa, pois é por
intermédio dela que o ser humano demonstra suas aspiração e vontades. As alterações
fisiológicas de uma criança demonstram importantes traços de personalidade. Quanto aos
sentimentos é altamente natural, ajuda o ser humano a se conceituar. Os sentimentos mais
pertinentes, como a raiva, o medo, a tristeza, a alegria cumprem uma função especial na
relação da criança com o meio (WALLON, 1995, p. 60).

A teoria da emoção e do caráter de Wallon atribui à afetividade, um papel
fundamental no desenvolvimento da personalidade, pois é o primeiro domínio de controle
a ser percorrido pela criança. Wallon atribui ao professor a responsabilidade de buscar
novos métodos a serem utilizados no espaço escolar para resolver as diversas situações
no processo pedagógico, pois a dimensão da afetividade possibilita melhor gerência de
sala de aula, promovendo melhor aproveitamento quanto à aprendizagem.
O professor deve sentir-se responsável pelo aluno. É inevitável que o
educador deva preocupar-se em promover vínculos cooperativos entre os educandos,
tendo assim consciência de seu papel no processo da aprendizagem.

Essa postura lhe

permitirá abrir caminhos, rompendo com posturas tradicionais, apropriando-se do
momento histórico e priorizando afinidades que estimulem a aprendizagem como uma
ação aprazível, em que o aluno possa já no espaço escolar sentir-se um cidadão
participativo contribuindo com as mudanças sociais necessárias. Para tanto, o aluno
precisa sentir-se considerado, respeitado e acolhido pela escola, como parte integrante do
espaço escolar. Assegurado com certos limites, possibilidades e com responsabilidades,
só assim sentir-se-á seguro para desenvolver um comportamento organizado
socialmente, com relações civilizadas recíprocas de respeito, junto à autoridade docente.
Wallon (1986, p.170) “considera o meio como um concorrente mais ou
menos durável de circunstâncias nas quais se desenvolvem existências individuais”. Em
uma dinâmica complementar e contrária, que se faz presente o movimento do par EuOutro. É nesse comunicar-se que o indivíduo se constitui. Ao Outro inconsciente Wallon
dá o nome de “[...] sócius”, referindo-se ao outro, intrínseco, que mantém com o Eu, uma
conversa interna, uma ação com o mundo externo. O sócius traz em si a conjuntura
cultural e simbólica presente no contexto social, sendo direção para o Eu, determinando lhe regras e exigências sociais.

3. Relato de Implementação do Projeto Didático Pedagógico na escola

O Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola teve receptividade no
coletivo escolar, pois, conteúdo como este não havia sido pesquisado e discutido até então
por professores PDE, desse Estabelecimento de Ensino. Algo que pudesse ajudar os
professores a compreenderem parte das dificuldades que vêm sendo somadas no contexto
do ensino e da aprendizagem na escola.
Inicialmente, aplicou-se uma pesquisa a professores e alunos sobre aspectos
que eles consideravam importantes no processo de aprendizagem. Os dados coletados
foram tabulados a partir do questionário aplicado, traçando um paralelo entre as respostas
dos alunos e dos professores, acrescido de fundamentação teórica baseada em Wallon,
Vygotski, Freire, e outros pensadores e subsidiou a 2ª fase, com Grupo de Estudo para
vinte e oito professores da escola.
O Grupo de estudo aconteceu com momentos presenciais e a distância. A
cada encontro foi discutido textos e vídeos, envolvendo os seguintes temas: “Teoria
sociocultural de Vygotski e Wallon”. “A metodologia de ensino e a Pedagogia HistóricoCrítica e a dinâmica entre a aprendizagem e o ensino”. “Mediação dialético-pedagógica e
práxis educativa”. “A importância da relação professor-aluno no processo ensinoaprendizagem”, bem como: “A Importância da Parceria Família e Escola”.
Os professores puderam refletir sobre o tipo de professor que representam
para seus alunos, aquele que liberta ou aquele que aprisiona mentes. A reflexão deu-se a
partir dos aspectos relevantes apontados na pesquisa, acrescido das teorias apresentadas,
sempre com intuito de melhorar as práticas pedagógicas de sala de aula e a relação
professor aluno.

4. Avaliação docente sobre as atividades desenvolvidas no Grupo de Estudo
A seguir apresentam-se trechos das avaliações redigidas pelos professores
participantes.
“É inegável a importância de levar a discussões mais aprofundadas e embasadas, a
temática proposta, apresentada pela professora PDE. O próprio título já é, por si só, um
chamado convidativo e revelador da real importância da associação entre afetividade

responsável e a apropriação do conhecimento que se deseja que seja adquirido pelos
nossos alunos.” (P 05).
“Pertinente e necessário também no atual contexto das escolas públicas, a relação
professor - aluno – família, bastante fragilizada e fragmentada dentro das escolas públicas.
Cada vez mais a família se mostra descontente com o ensino, os alunos indiferentes a
aprendizagem e os professores desanimados com o processo ensino-aprendizagem”.(P
02).
“A família e a escola formam uma equipe de apoio no processo ensino
aprendizagem, fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem como
a mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir. Juntos poderão colaborar
na formação de cidadãos que compreendam, possam viver interagir contribuindo com as
mudanças que se fazem necessárias no contexto da sociedade atual.” (P 08).
“Os resultados desta pesquisa realizada pela professora PDE, apresentados na
produção didática – pedagógica, levou à análise de uma realidade muito próxima, que
apesar de conter alguns aspectos perturbadores apresentados pelos alunos, nos instigaram
e direcionaram para a análise dos fatos e busca de sugestões para elaboração de um plano
de ação a ser executado pela escola.” (P 03).
Considerações Finais

Os temas abordados proporcionaram momentos de reflexão sobre aquilo que
inquieta professores e alunos, para partir daí, provermos mudanças no modo de pensar e
agir pedagogicamente, pois segundo Freire (1996) se o educando torna-se sujeito na
construção do conhecimento conforme se empenha na construção de seu trabalho, esse
empenho depende de o sujeito nele envolver-se afetivamente com vontade de produzir.

Quanto mais o professor compreender a dimensão do diálogo como postura
necessária em suas aulas, maiores avanços estarão conquistando em relação aos alunos,
pois desse modo, sentir-se-ão mais curiosos e mobilizados para ampliar sua visão de
mundo e a partir do conhecimento perceber as mudanças sociais que se fazem
necessárias.
Referências
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ANÁLISE COMPARATIVA DO CONHECIMENTO DE PAIS E/OU
RESPONSÁVEIS DE CRIANÇAS SOBRE GIARDÍASE EM CENTROS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL EM REGIÃO DE FRONTEIRA - FOZ DO IGUAÇU
Neide Martins Moreira98 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participante: Camila de Fatima Pavan 99

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde humana
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Giardíase; educação em saúde; criança
Resumo

Com o objetivo de comparar o conhecimento prévio e assimilação das informações sobre
a giardíase aos pais e/ou responsáveis de crianças matriculadas em CMEIs de Foz do
Iguaçu, após ministrar palestras sobre a doença, realizou-se um estudo comparativo de
abordagem quantitativa com 40 pais e/ou responsáveis de crianças matriculadas nos
CMEIs A e B de Foz do Iguaçu. Foi utilizado um questionário contendo 10 questões
fechadas sobre a giardíase, que foi aplicado em dois momentos da pesquisa. Foi aplicado
o questionário para a avaliação do conhecimento prévio de pais e/ou responsáveis de
crianças sobre a doença. Na sequência, ministrada palestra sobre a giardíase aos
participantes, seguida da aplicação do questionário para a avaliação da assimilação das
informações sobre a doença a eles. Os dados foram analisados pelo programa BioEstat
5.0® utilizado o nível se significância de 5%. Houve aumento significativo da média de
acertos apresentados pelos participantes sobre as variáveis investigadas após a
intervenção educativa. As questões em que os participantes apresentaram menor média do
conhecimento no início do estudo foram as relacionadas aos sinais e sintomas (5,1) e as
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complicações (5,2), ao passo que no final apresentaram aumento significativo (26,4) e
(26,5) respectivamente. A avaliação do conhecimento de pais e/ou responsáveis por
crianças dos CMEIs em, sobre giardíase durante a pré intervenção, evidenciou que eles
necessitam ampliar o conhecimento e, que as orientações oferecidas foram eficazes. Além
disso, mostra a necessidade de ampliar a pesquisa aos demais CMEIs de Foz do Iguaçu.

Apresentação

As parasitoses intestinais apresentam-se endêmicas em diversas regiões do mundo,
principalmente nos países em desenvolvimento, devido ao difícil acesso ao saneamento
básico e a infraestrutura sanitária precária (OLIVEIRA, 2015). Atinge todas as faixas etárias,
mas em geral as crianças são mais suscetíveis devido a imaturidade do sistema
imunológico, ao comportamento ligado a fase oral e ao não conhecimento dos hábitos
adequados de higiene (WHO, 2017).
Dentre as parasitoses mais comuns, a giardíase, possui prevalência de 2% a 7% em
países em desenvolvimento (BERNE et al., 2014). Causada pela Giardia duodenalis, a
Giardia intestinalis, e a Giárdia lamblia, protozoários flagelados que apresentam duas
formas evolutivas, cisto e trofozoito, sendo a primeira a forma infectante.
A transmissão pode ocorrer por meio da ingestão da água ou de alimentos
contaminados com cistos infectantes. Também pode se dar pela contaminação das mãos
e consequente ingestão de cistos existentes em dejetos, ou por via fecal-oral direta
(BRASIL, 2010). Locais de uso coletivo, tais como escolas, creches, hospitais e
penitenciárias apresentam maior risco de transmissão (BRASIL, 2014), por causa do
grande contato interpessoal propiciado por esses ambientes (ABREU et al., 2015).
As escolas e creches têm papel fundamental no desenvolvimento integral da criança
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. No entanto, crianças que
frequentam creches estão mais suscetíveis a infecções por causa do grande contato
interpessoal propiciado pelos ambientes coletivos (ABREU et al., 2015; SANTOS et al.,
2014; ANDRADE et al., 2013; MAGALHÃES et al., 2013).

Além disso, Foz do Iguaçu é uma cidade turística que recebe mais de 1 milhão de
visitantes por ano e, abriga aproximadamente 80 nacionalidades diferentes com diversas
culturas (FOZ DO IGUAÇU DESTINO DO MUNDO, 2017).
Diante deste contexto, o presente estudo se faz importante para verificar o nível de
conhecimento do público alvo no que diz respeito a giardíase e realizar educação em saúde
que visem mudança de comportamento e assim, evitar a transmissão e o surgimento de
novos casos da parasitose.
A educação em saúde é um processo de ensino/aprendizagem que busca
capacitar indivíduos, de forma que estes possuam autonomia necessária para escolher as
melhores alternativas, a fim de melhorar sua qualidade de vida e o meio onde vivem,
valorizando a promoção da saúde (ROSA, 2015).
Dessa forma, no presente estudo comparou-se o conhecimento prévio e assimilação
das informações sobre a giardíase aos pais e/ou responsáveis de crianças matriculadas em
dois CMEIs do município de Foz do Iguaçu, após ministrar palestras sobre a doença.

Procedimentos Adotados

Pesquisa de campo, comparativa, descritiva e de abordagem quantitativa, realizada
com 40 pais e ou responsáveis por crianças dos CMEIs A e B do município de Foz do
Iguaçu.
Para a coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado com questões
objetivas de fácil compreensão, publicado por Silva et al. (2011), adaptado pelos
pesquisadores para os objetivos do presente estudo, o qual continha 10 questões
referentes agente etiológico da giardíase, formas de transmissão, sinais e sintomas da
forma aguda, complicações e prevenções, aplicado em dois momentos da pesquisa.
No primeiro momento foi aplicado um questionário pré intervenção para a
avaliação do conhecimento prévio sobre a giardíase aos pais e/ou responsáveis. Logo
após, foi ministrada palestra sobre giardíase. Por último, foi aplicado novamente o
questionário para a avaliação da assimilação das informações.

A tabulação dos dados foi realizada por meio do software Excel® (Microsoft Office
2013, Microsoft Corporation, EUA), onde foi possível a produção de números absolutos,
percentuais e médias. Os dados foram analisados pelo programa BioEstat 5.0® e foi
utilizado o teste de Poisson, considerando o nível de significância de 5% p<0,05.

Resultados e discussão
Houve aumento da média de acertos apresentados pelos participantes sobre as
variáveis investigadas, após a intervenção educativa. As questões em que os participantes
apresentaram menor média do conhecimento no início do estudo foram as relacionadas
aos sinais e sintomas (5,1) e as complicações (5,2), ao passo que no final apresentaram
aumento significativo (26,4) e (26,5) respectivamente.
Quanto ao agente etiológico na pré-intervenção educativa, 22,5% dos participantes
responderam que o agente etiológico da giardíase é o protozoário, enquanto que, na pós o
percentual foi de 85,0%. Evidencia a necessidade do saber, indicando a importância de
ação educativa direcionada a este público.
Os resultados referentes às formas de transmissão da doença mostraram que
42,5% dos participantes afirmaram ter conhecimento durante a pré-intervenção, sendo que
na pós, o conhecimento foi de 100%. Segundo Hornink et al. (2013), no ser humano, a
infecção geralmente ocorre pela ingestão de cistos maduros presente na água e alimentos
contaminados. Eles podem também ser vinculados por meio das mãos, moscas e baratas.
Ao analisar as questões relacionadas as formas de prevenção da giardíase, notouse que apenas 40% dos pais e/ou responsáveis afirmaram ter informações quanto a esta
variável, valor este que alcançou 100% após a intervenção educativa. Observando
pontualmente as assertivas houve um acréscimo na porcentagem de acertos após a
intervenção, onde 97,5% dos participantes assinalaram como forma de prevenção higiene
pessoal e/ou lavagem de mãos, 90% ingerir água tratada ou fervida, 87,5% preparo
adequado e higiene dos alimentos e 75,0% evitar contato com rios desconhecidos.
Acredita-se que mesmo sendo medidas simples, muitas delas passam despercebidas pelos

pais e/ou responsáveis, por não possuírem conhecimento dos malefícios que podem ser
ocasionados.
Em um estudo realizado em Florianópolis/SC, com crianças de 2 a 6 anos de idade,
tendo em vista a alta prevalência de enteroparasitos (61,4%), percebeu-se, a importância
da conscientização da população para a ingestão de água fervida ou filtrada e de alimentos
bem lavados e a necessidade da melhoria das condições habitacionais com a instalação
de sistemas de água tratada e redes de esgoto como forma de prevenção de parasitoses,
incluindo giardíase (SANTOS et al, 2014).
Dessa forma, é importante que o indivíduo esteja sempre orientado para que o
controle e prevenção das doenças parasitárias tornem-se possíveis para melhorar a sua
qualidade de vida. A educação em saúde é uma ferramenta importante mas que ainda
requer investimentos (RIBEIRO et al, 2013). Portanto educação em saúde deve ser um
hábito dos profissionais da saúde, já que esta estratégia oferece inúmeros benefícios, a
começar pela promoção da saúde dos indivíduos, chegando a maior interação com a
população em geral a qual gera vínculos importantes nas atividades de prevenção e
diagnóstico precoce.
É importante ressaltar que na maioria das questões, permitiu-se que mais de uma
alternativa fosse assinalada pelos participantes da pesquisa.

Considerações Finais
A pesquisa evidenciou que pais e/ou responsáveis por crianças dos CMEIs A e B em
região de fronteira - Foz do Iguaçu, necessitam ampliar conhecimento sobre giardíase e,
que as orientações oferecidas foram eficazes. Percebeu-se que a intervenção educativa,
deve acontecer de forma dinâmica e continua, por meio de palestras e discussões, para
favorecer a interação com esta população e, sobretudo, estar promovendo educação em
saúde nas diferentes dimensões do cuidado. Além disso, mostra a necessidade de ampliar
a pesquisa aos demais CMEIs de Foz do Iguaçu.

Forma(s) de contato com a ação
Neide Martins Moreira, neidemartinsenf@yahoo.com.br, (45) 9 9938-4906.
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Área Temática: Saúde.
Linha de Extensão: Saúde Humana.
Modalidade: Comunicação Oral.
Palavras-chave: Reabilitação1; Órtese2; Qualidade de Vida3.
Resumo
O Ministério da Saúde tem desenvolvido políticas para melhorar o processo de
atendimento de usuários do SUS. Entretanto, observa-se que não bastam apenas as
determinações legais ou as ações sistematizadas para que o atendimento se efetive e seja
adequado e satisfatório para todos os envolvidos neste setor de serviços, quer sejam
usuários ou profissionais da área. Este projeto tem como objetivo identificar, avaliar e
sistematizar dados relativos aos pacientes com sequelas de diversas origens, objetivando
promover, de forma ágil, o encaminhamento pós-hospitalar para centros de reabilitação da
cidade de Cascavel. A metodologia aplicada neste projeto consistiu na análise dos
prontuários médicos e levantamento do número de atendimentos prestados no CRF
provenientes de encaminhamentos oriundos do HUOP. Ademais, também foram
levantadas quais as principais doenças que levam os indivíduos a procurar o centro de
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reabilitação, por meio do CID. Os dados e informações devidamente sistematizados foram
repassados

aos

médicos assistentes

para

que

estes pudessem formalizar

o

encaminhamento dos pacientes aos serviços de reabilitação.

Apresentação
A Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, refere-se à indispensabilidade da inclusão
de temas específicos sobre a população com deficiência nos censos nacionais como
circunstância primordial para o entendimento da realidade brasileira e fundamental para
ancorar a definição de políticas específicas. Acatando esta lei, o Censo Demográfico de
1991, pela primeira vez, conteve questões relacionadas a esta população, declarando a
presença de 2.198.988 deficientes numa população total de 146.815.750 habitantes, o que
representa 1,49% de deficientes¹.
Segundo a Organização das Nações Unidas², a reabilitação é um processo que “visa
conseguir que pessoas com deficiência estejam em condições de alcançar e manter uma
situação funcional ótima do ponto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico ou social,
de modo a contar com meios para modificar a própria vida e serem mais independentes
[...]”. Desta forma, é imprescindível que um indivíduo portador de deficiência tenha acesso
a um sistema de saúde multidisciplinar, para que se alcance tal objetivo.
Quando se refere a centros que proporcionam essa situação funcional ótima, têm-se
uma classificação quanto à complexidade do serviço prestado. Segundo o Ministério da
Saúde³, o SUS (Sistema Único de Saúde) divide os centros de acordo com a prestação de
serviço de baixa, média e alta complexidade. O CRF (Centro de Reabilitação Física) da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) que fornece serviços para a
cidade de Cascavel e região se enquadra como Serviço de Nível Intermediário em
Reabilitação

Física,

sendo,

portanto,

um centro

multiprofissional,

e

contendo

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, profissionais da área
de prótese e órtese e enfermagem.
Os resultados no processo de reabilitação de pessoas que necessitam desses
cuidados multiprofissionais têm alcançados bons resultados para aqueles pacientes que

tem tido o atendimento e acompanhamento continuo após o período de internação
hospitalar. Todavia, uma parcela significativa de pacientes com necessidades de
reabilitação, em função da falta de encaminhamento após a alta hospitalar, acaba ficando
a mercê da lista de espera; ou pela falta de informações não procuram os serviços que
possam auxiliá-los no processo de reabilitação e melhora das sequelas.
Este projeto visa corrigir as situações que acarretam a falta de informações e de
encaminhamentos desses pacientes aos serviços de reabilitação, podendo trazer melhores
resultados ao tratamento do reabilitando, podendo inclusive reduzir impactos econômicos
aos municípios - em função do transporte - e sociais melhorando a qualidade de vida do
paciente.
Devido a esse projeto permanente ser continuação de um anterior com prazo
determinado, foram comparados os dados, tanto do número de encaminhamentos quanto
dos principais CIDs, referentes aos anos de 2013 a 2016 e apresentados na forma de
gráficos e tabela.

Procedimentos Adotados
Primeiramente, para que os pacientes tenham acesso aos serviços de reabilitação
vinculados a UNIOESTE (Clinica de fisioterapia e CRF), é necessário que estes tenham
encaminhamento para o mesmo, seja ele feito por um hospital, ambiente especializado,
serviço de urgência e emergência, USF (Unidade de Saúde da Família), UBS (Unidade
Básica de Saúde) ou outros serviços de reabilitação.
Após o cadastro e o agendamento do paciente no CRF, os mesmos foram avaliados
pelas áreas afins tendo sua primeira avaliação realizada pelo serviço médico. Após este,
ocorreu à inserção desses no grupo multidisciplinar composto por fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, profissionais da área de prótese e
órtese e enfermagem. Estes, por sua vez, realizaram avaliações e traçaram condutas para
este paciente em suas respectivas áreas, além de apoiar o diagnostico clinico da doença
ou deficiência do mesmo.

A concluir, os prontuários médicos foram avaliados mensalmente, realizando-se o
levantamento do número de atendimentos prestados no CRF provenientes de
encaminhamentos realizados por profissionais do HUOP. Ademais, também foram
levantadas quais as principais doenças que levam os indivíduos a procurar o centro de
reabilitação, por meio do CID (Classificação Internacional de Doenças) e demonstradas
através de um gráfico.
Resultados
Foram, primeiramente, levantados os dados de prontuários que se referem aos
encaminhamentos provenientes do HUOP para o CRF relativo aos anos de 2013 a 2016,
como consta o gráfico 01.
Figura 01:

Como pode-se verificar, 68 pessoas foram encaminhadas do HUOP para o CRF no
ano de 2013; 73 no ano de 2014; 78 no ano de 2015; e 70 no ano de 2016. Nos anos de
2013 a 2015 houve um crescimento neste número, devido a maiores incentivos aos
pacientes para aderirem à continuação do tratamento, mostrando uma maior interação
entre as equipes do HUOP com o Centro de Reabilitação, tornando o sistema de saúde
local mais eficiente. Já no ano de 2016 houve um declínio deste número supondo-nos que,
ou essa comunicação entre as equipes diminuiu, assim como o incentivo dos médicos sobre

a importância de um tratamento contínuo, ou houve uma menor adesão do tratamento
multidisciplinar pelos pacientes.
Posteriormente, foram avaliados os principais CIDs que levam os pacientes, de uma
forma geral – não restringindo apenas aos advindos do HUOP, a procurarem o Centro de
Reabilitação Física da UNIOESTE. Com os dados, montou-se uma tabela que resume os
principais CIDs relativos aos anos de 2013 a 2016.
Tabela 01: Principais CIDs relativos aos anos de 2013 a 2016.
2013

2014

2015

2016

(distrofia

46

46

41

28

G729 (miopatia não

44

17

40

17

71

69

89

86

103

121

148

134

53

11

44

22

69

111

113

116

125

65

90

108

G710
muscular)

especificada)
G800
cerebral

(paralisia
quadriplégica

espástica)
I694 (sequela de
acidente vascular cerebral
hemorrágico

ou

isquêmico)
I739

(doenças

vasculares periféricas não
especificadas)
M199 (artrose)
M216
(deformidades adquiridas
em tornozelo e pé)

M414

(escoliose

55

30

46

35

neuromuscular)

Para exemplificar a variação do número de encaminhamentos durante estes quatro
anos, foi montado o Gráfico 02 com os três principais CIDs que acometem os pacientes do
CRF.
Figura 02:

Através do gráfico compreende-se que o CID I694 (seqüela de AVC) teve 103
encaminhados em 2013, 121 em 2014, 148 em 2015 e 134 em 2016. Já o CID M199 teve
69 encaminhamentos em 2013, 111 em 2014, 113 em 2015 e 116 em 2016. Por fim, no
dano de 2013 foram 125 encaminhamentos referentes ao CID M216, 65 em 2014, 90 em
2015 e 108 em 2016. Nos CIDs I694 e M199 aumentaram o numero de encaminhamentos
durante os anos. Já no CID M216 o valor de 2013 foi superior aos demais anos, sugerindonos que isso aconteceu devido ao maior cuidado dos indivíduos com a saúde e maior
adesão ao tratamento contínuo ao hospital, evitando assim que surgissem deformidades a
nível de tornozelo e pé.

Considerações Finais

Os dados e informações coletados neste projeto foram devidamente sistematizados
e repassados aos médicos assistentes para que estes pudessem formalizar o
encaminhamento dos pacientes aos serviços de reabilitação, aumentando desta forma o
número de atendimentos prestados no centro de reabilitação durante os anos, melhorando,
por conseguinte, o atendimento e a qualidade de vida da população da cidade de Cascavel
e região. Ademais, desde o início do projeto houve uma melhor interação entre as equipes
do HUOP com os Centros de Reabilitação.

Formas de contato com a ação
Os contatos podem ser através do email rfvituri@yahoo.com ou do telefone (45)
99969-4183, pertencentes ao coordenador do projeto, Rogério Vituri.

Referências
1. JANNUZZI, P.M. Fontes de informação sociodemográfica para planejamento no setor
público. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, v.29, n.3, 1995, p.197-210.
2. Organização das Nações Unidas (ONU). Normas sobre a equiparação de oportunidade
para pessoas com deficiência. São Paulo: APADE, CVI, NA; 2006.
3. Brasil. Ministério da Saúde (MS). Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de
Deficiência. Brasília: DF; 2002.
4. Para entender a gestão do SUS - Sistema Único de Saúde. Brasília: CONASS, 2007a.
(Coleção progestores).

ANÁLISE DOS RESULTADOS DE UMA PROPOSTA DE FICHA DE ANAMNESE PARA
AVALIAÇÃO DE JUDOCAS DA CONFEDERAÇÃO DE JUDÔ DE CASCAVEL
Jalusa Andréia Storch 102 (Coordenador da Ação de Extensão)
Gustavo Kiyosen Nakayama103 (Sub-coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Gabriela Bianca de Carvalho104, Larissa Aparecida Canossa105,
Patricia Nadal 106
Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Linha 18 - Esporte e lazer
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Judô; Fisioterapia Desportiva; Lesões.

RESUMO

Introdução: O judô é uma modalidade esportiva na qual é necessário o controle do
equilíbrio pelo atleta, por estar o tempo todo sujeito a movimentos inesperados impostos
por seus adversários. Várias pesquisas vêm tendo como foco comparar a relação do judô
com a ocorrência de lesões. Para os atletas de alto rendimento, por exemplo, as exigências
são muito grandes, assim como a requisição por bons resultados. Uma lesão acarretaria
em um prejuízo para toda a equipe. Objetivo: Partindo do exposto, o presente estudo teve
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como objetivo caracterizar as lesões esportivas em atletas da Confederação Paranense de
Judô, que realizam treinamento na cidade de Cascavel-Pr. Materiais e métodos: O
instrumento da coleta de dados envolveu o uso de um protocolo sobre lesões esportivas
eletrônico, elaborado pelos acadêmicos do curso de fisioterapia da UNIOESTE –
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Conclusão: Como resultados obtivemos uma
porcentagem de ocorrências de lesões que podem estar interligadas com o fator de
percepção elevado sobre os esforços que os atletas realizam, tanto durante os treinos, tanto
nas competições. Sendo que as principais lesões encontradas nos judocas da
Confederação de mais incidência foram: entorse, cãimbra e lesões no tornozelo.
Palavras-chave: Judô; Fisioterapia Desportiva; Lesões.

APRESENTAÇÃO
O judô é uma modalidade esportiva na qual é necessário o controle do equilíbrio pelo
atleta, por estar o tempo todo sujeito a movimentos inesperados impostos por seus
adversários (YOSHITOMI et al., 2006).
O judô é considerado uma cultura física completa, uma vez que todas as partes do
corpo entram em ação de todas as maneiras, em todas as direções e se desenvolvem com
harmonia, gerando força e flexibilidade (LASSERRE, 1975). Supõe-se que a relação entre
a proporção corporal e as técnicas do judô pode apresentar três características: a primeira
é de que, por meio de uma maior eficiência mecânica se consegue uma diminuição no gasto
energético; a segunda é que a melhor utilização do componente mecânico geraria uma
vantagem na proteção ósteo-articular do atleta, pois evitaria uma sobrecarga excessiva
e/ou repetitiva nesses componentes funcionais; a terceira é que uma aplicação adequada
do movimento resultaria num melhor desempenho, pois se utilizando dos artefatos de
estudo da biomecânica, entre eles o centro de gravidade e as alavancas, poderiam
colaborar gerando um bom resultado da técnica, evitando falhas e exageros no treinamento
(DETANICO e SANTOS, 2007)

Várias pesquisas vêm tendo como foco comparar a relação do judô com a ocorrência
de lesões, relatando casos específicos como, por exemplo, lesões em articulações de
joelho, tornozelo e cotovelo, ósteo distrofia de cotovelos e junção de dedos e inclusive a
influência do treinamento de alto rendimento no desenvolvimento de desvios posturais em
adolescentes.
Para os atletas de alto rendimento, por exemplo, as exigências são muito grandes,
assim como a requisição por bons resultados. Uma lesão acarretaria em um prejuízo para
toda a equipe, não só ao atleta, mas aos treinadores e demais profissionais envolvidos na
competição, e aos patrocinadores, que investem mais se o atleta der mais retorno, ou
diminuem a aplicação devido a problemas físicos recorrentes e não participação de
competições devido a isso (CALLEGARI, 2016).
Partindo do exposto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar as lesões
esportivas em atletas da Federação Paranense de Judô que realizam treinamento na
cidade de Cascavel- Pr.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Esta pesquisa integra uma das etapas realizadas com atletas de Judô que integram
a Confederação Paranaense de Judô, os quais realizam treinamentos semanais na cidade
de Cascavel- Pr.
Este estudo é delineado pela pesquisa de campo, descritiva e epidemiológica. A
população de estudo foi composta por treze atletas praticantes de Judô, considerados
atletas do alto rendimento que integram a Confederação Paranaense de Judô, que realizam
treinamentos regulares na cidade de Cascavel-Pr. A população é composta por atletas de
ambos os sexos, com faixa etária entre 9 a 46 anos, e com tempo de treinamento de ±7
anos.
O instrumento da coleta de dados envolveu o uso de um protocolo sobre lesões
esportivas eletrônico, elaborado pelos acadêmicos do curso de fisioterapia da UNIOESTE

– Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que foi aplicado aos atletas, envolvendo os
seguintes tópicos:
•

•
•

•

Anamnese: composto por itens relacionados aos dados pessoais do atleta como nome;
idade; sexo; peso; estatura; data de nascimento; se esse atleta faz uso de algum aparelho
ortodôntico, óculos ou lentes de contato;
Perguntas relacionadas com a modalidade do judô: o tempo de prática no esporte; em que
faixa o atleta se encontra (nível de graduação na modalidade);
Questões relacionados ao treinamento e competições do Judô: frequência semanal de
treinamentos; se realiza algum outro tipo de esporte; quantas competições no ano o atleta
realiza, se recebe algum apoio familiar, percepção do atleta em relação aos esforços
realizados durante os treinos, como é a recuperação pós treino.
Questões relacionadas às lesões esportivas: sofreu alguma lesão; segmento corporal
acometido; quanto tempo de recuperação; se houve recuperação completa ou recidivas; se
ficou alguma limitação devido a lesão sofrida; como tratou essa lesão.

A coleta de dados ocorreu na própria sede da Confederação de judô de CascavelPR, ocorreu em forma de entrevista descritiva, individualmente para observação dos
casos.Os resultados foram apresentados de modo quantitativo descritivo, utilizando
planilhas do Microsoft Excel® 2010.

RESULTADOS

Os dados iniciais tiveram o propósito de caracterizar o perfil dos atletas participantes
e constatamos que a idade média dos entrevistados foi de ±19 anos. Quanto ao sexo,
61,6% são do sexo feminino (8 atletas) e 38,5% são do sexo masculino (5 atletas). O peso
corporal médio foi de ±59 quilogramas e a estatura média ±1,34 cm.
Quanto aos dados da modalidade, o tempo médio de prática esportiva no Judô ±6,07
anos. Sobre a graduação de faixas, verificamos que 15,4% (2 atletas) estão na Faixa
amarela, 7,7% (1 atleta) na faixa Azul, 7,7% na faixa Azul com ponteira amarela (1 atleta),
7,7% na faixa Laranja (1 atleta), 30,8% (4 atletas) na faixa Marrom, e 30,8% (4 atletas) na
faixa Preta. Dessa forma, as graduações predominantes entre os atletas foram a Marrom
e Preta (61,6%).

A respeito da frequência de treinamentos, verificamos a variação de quatro à seis
vezes semanais, 15,3% (2 atletas) treinam quatro vezes na semana, enquanto 77,0% (10
atletas) treinam 5 vezes na semana, e 7,7% (1 atleta) treina seis vezes na semana.
Ainda no item treinamento, os atletas foram questionados sobre a prática de outros
esportes ou atividade física, partindo do princípio de que outras modalidades poderiam
influenciar no desenvolvimento de lesões e encontramos que 69,2% (9 atletas) relataram
não praticar outro esporte ou atividade física além do judô, enquanto 30,8% (4 atletas)
praticam outras atividades físicas com regularidade, entre elas: corrida, lutas e academia.
Sobre a participação em competições no Judô, 23,1% (3 atletas) relatam competir
pelo menos três vezes ao ano, 38,5% (5 atletas) participam de pelo menos quatro
competições ao ano, 15,4% (2 atletas) competem cerca de cinco vezes ao ano, 7,7%
(1atleta) compete seis vezes ao ano, 7,7% (1 atleta) compete em média sete vezes ao ano,
enquanto que os atletas de maior participação e representação em campeonatos foi de
15,4% (2 atletas) competindo ±10 vezes/ ano.
Um dado importante remete-se a percepção do esforço físico relatado pelos atletas
durante a realização dos treinamentos do Judô. Encontramos como resultado que 30,8%
(4 atletas) têm a percepção de treino “moderado”, 53,8% (7 atletas) apontam como
percepção de treino uma escala “intensa” de esforço físico, ao passo que 15,4% (2 atletas)
têm a percepção de treino “muito intenso”.
Sobre a escala de recuperação sobre o esforço após o treinamento, que remete-se
ao atleta se recuperar bem do esforço físico no dia seguinte, averiguamos que 69,2% (9
atletas) consideram sua recuperação pós treino “incompleta’, enquanto os demais
participantes, perfazendo 30,8% (4 atletas) consideram sua recuperação “completa e
satisfatória”.
O último item do roteiro de entrevista foi composto por questões relacionadas as
lesões esportivas oriundas da prática esportiva do Judô. Encontramos que 76,9% dos
participantes (10 atletas) já sofreram algum tipo de lesão esportiva, enquanto 23,1% (3
atletas) nunca sofreram nenhuma lesão.

Sobre o tempo de tratamento para as lesões, verificamos um período entre 30 dias
até 240 dias, sendo que as formas de tratamento também variaram, sendo elas: Cirurgias;
Medicamentos; Faixas; Tratamento com fisioterapia. Em relação à recuperação sobre o
esforço realizado nos treinamentos, verificamos que 50% (6 atletas) apresentaram uma
“recuperação completa”, enquanto que 42% (5 atletas) apresentaram uma recuperação
“incompleta”, ao passo que 8% (1 atleta) não descreveu sua percepção.
Quando questionados sobre presença de lesões, na qual entendemos que é um
dano realizado no aparelho locomotor do atleta que pode afetar o seu desempenho atlético
por pelo menos um dia, encontramos que 54% (7 atletas) relataram que não apresentam
alguma limitação , 38% (5 atletas)

relataram apresentar e 8% (1 atleta) atleta não

descreveu.
Sobre aspectos das lesões, foi questionado se a lesão gerou recidivas, verificou-se
que 75% (9 atletas) relataram recidivas e 25% (3 atletas) não relataram nenhuma disfunção.
Devido a presença de lesão, muitas vezes atletas acabam por se afastar do esporte
temporária ou definitivamente. Verificamos que 23,1% (3 atletas) nunca se lesionaram,
porém os atletas que já tiveram algum acometimento se afastaram cerca de três meses do
esporte. No período de aplicação dos questionários, 83,3% (10 atletas) relataram que não
estão mais lesionados e 16,7% (2 atletas) ainda estavam lesionados.
Por fim, analisamos que dentre a amostra 23,1% (3 atletas) relataram que já
apresentaram alguma dessas lesões a seguir: abrasão, bolha, cãimbra, calo, concussão,
entorse, hérnia, luxação, sendo que entorse, foi o acometimento que mais ocorreu.

Tabela 1 – Caracterização das lesões nos atletas participantes
Número de
atletas

%
acometidos

acometidos
Abras

1

33,3%

Cãimb

2

66,7%

Calo

1

33,3%

Bolha

1

33,3%

Concu

1

33,3%

Entors

3

100%

Hérni

1

33,3%

Luxaç

1

33,33%

Clavic

1

33,3%

Cotov

1

33,3%

Ombr

1

33,3%

ão

ra

ssão

e

a

ão

ula

elo

o

de

atletas

Torno

2

66,7%

Pé

1

33,3%

zelo

Fonte dos pesquisadores (2016)

Considerações Finais

Como resultados obtivemos uma porcentagem de ocorrências de lesões que podem
estar interligadas com o fator de percepção elevado sobre os esforços que os atletas
realizam, tanto durante os treinos, tanto nas competições. Sendo que as principais lesões
encontradas nos judocas da Confederação de mais incidência foram: entorse (100%) e
cãimbra (66,7%), sendo o segmento corporal mais afetado foi o tornozelo (66,7%).

Forma(s) de contato com a ação
O Projeto em Extensão em Fisioterapia Desportiva pode ser contactado por meio do
email: fisionoesporteunioeste@gmail.com. Além do contato telefônico, no setor de
Ortopedia do Centro de Reabilitação Física da Unioeste (CRF), pelo número (45) 32207319.

Número da Correspondência Registrada (CR)
O Projeto em Extensão em Fisioterapia Desportiva da Unioeste não apresenta
número da CR para correspondências.
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Resumo
O uso das tecnologias de informação e comunicação permitiram novas perspectivas
para a educação à distância com suporte em ambientes digitais de aprendizagem
acessados via internet. A estratégia elaborada envolve a produção e utilização de material
que será organizado e disponibilizado em um ambiente interativo e de fácil acesso aos
discentes da Unioeste e comunidade em geral. Pretende-se com o presente projeto
contribuir para uma ampla divulgação a distância do conhecimento relativo à área de
Anatomia Humana.
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Apresentação

Anatomia é um dos ramos mais antigos das ciências médicas básicas e tem suas
peculiaridades quanto ao ensino e aprendizagem. Os primeiros estudos formais realizados
foram feitos em 500 a. C., aproximadamente, no Egito. As primeiras descrições anatômicas
de que se tem conhecimento foram registradas entre 3000 e 2500 a. C. Muito tempo depois,
a anatomia foi ensinada na Grécia por Hipócrates (460-377 a.c.), considerado o pai da
medicina e também da ciência da anatomia. Foi um grande produtor de material literário
para a área médica, incluindo seu famoso Juramento de Hipocrates, bem como literatura
anatômica. A palavra anatome foi usada pela primeira vez pelo também grego Aristóteles
(384-322 a.C.).
Outro grande nome importante para a anatomia é Andreas Vesalius (1514-1564
d.C.), com a obra-prima De Humani Corporis Fabrica, publicada em 1543, dando início a
um novo período a essa ciência. A partir deste período, a anatomia passou a integrar um
dos "sustentáculos" da medicina, sendo uma disciplina objetiva baseada em observações
diretas e princípios científicos. Entremeiam nessa longa história outros nomes: Hieronymus
Fabricius (1537-1619) responsável pelo anfiteatro anatômico em Pádua; William Harvey
famoso por descrever detalhada e precisamente a circulação corpórea do sangue,
embasado no estudo da anatomia.
Durante muito tempo, o estudo da anatomia se deu de modo clandestino no que
tange a obtenção de cadáveres, alunos e professores se envolveram na ilegalidade para
obtenção de corpos durante muito tempo para o aprendizado dessa disciplina. Somente em
1832, na Grã-Bretanha, foi aprovado o Anatomy Act, em que se estabeleceram meios legais
para obtenção de cadáveres. A partir dai, abriu-se, portanto, precedente para
regulamentação legal para outros países (Moore, 2013).
A história da anatomia é muito rica, porém para o ensino desta matéria, muitos
médicos e alunos passaram por percalços como os citados anteriormente. A partir dessas
dificuldades, e com advento da tecnologia, buscam-se hoje alternativas no ensino da

anatomia, no intuito de implementar o ensino tradicional, que demanda horas de estudo e
nem sempre alcança seu objetivo ou é efetiva para todos os alunos.
Os avanços e a disseminação do uso das tecnologias de informação e comunicação,
e a maneira como estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, permitem a elaboração
de novas ferramentas educacionais, com o intuito de facilitar a visualização, o entendimento
e a memorização de conceitos complexos, aumentando o aprendizado (Ferreira, 2005), o
que pode ser feito através da criação de ambientes virtuais de aprendizagem acessados
via internet, por meio de softwares tridimensionais, uso de tablets, aplicativos, CD com
modelos virtuais e entre outros.
Atualmente, de acordo com o relatório da ITU, em 2015, no mundo já existem quase
3 milhões de usuários de internet. Significa que 40% da população mundial tem acesso a
esse meio de comunicação, tornando a rede uma grande aliada ao ensino e a
aprendizagem com grande potencial de exploração (ITU, 2015).
Perante esse avanço tecnológico, já disponível em considerável parcela das
instituições de ensino no Brasil, acredita-se haver possibilidades de mudanças das práticas
pedagógicas em sala de aula, visto que a tecnologia já está inserida no dia-a-dia dos
estudantes e que o processo ensino-aprendizagem deve ser condizente com a realidade
que o aluno vivencia no seu cotidiano (Fornazieiro, 2003).
O modelo de ensino da anatomia atual sofre muito prejuízo quando utilizada de
maneira tradicional exclusivamente. Seu estudo é muito visual e comparativo com as peças
anatômicas. A prática de dissecação, aliada a leitura, é extremamente importante no
aprendizado. Contudo, com a dificuldade de aquisição de novos cadáveres, a manipulação
repetitiva de cadáveres conservados em formalina, tornam-nos bastante distantes da forma
como realmente são na pessoa in vivo, tornando o aprendizado um pouco deficiente
(Fornazieiro, 2003).
Dessa maneira, o uso de animações tridimensionais, e todos os recursos
necessários que possibilitem a democratização do ensino com cores e formas similares às
reais se faz necessário, importante e totalmente válido. Os roteiros estão sendo feitos com
intuito de disponibilizá-los na internet para amplo acesso, facilitando na hora do estudo.

Procedimentos Adotados

A interatividade e a apresentação do conteúdo em linguagem visual, potencializada
por atividades multimídias serão consideradas referenciais para construir a navegação e o
design do ambiente virtual de aprendizagem.
O conteúdo curricular da disciplina de Anatomia Humana, ofertada aos alunos da
UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão, será dividido em módulos, para posterior
disponibilização no ambiente virtual. Os integrantes do projeto serão responsáveis pela
busca de imagens e elaboração dos textos para o desenvolvimento de cada módulo. Todas
as imagens contidas serão devidamente referenciadas. O coordenador do projeto ficará
responsável também pela revisão final de todo o conteúdo didático disponibilizado no
ambiente virtual de ensino. Ao final, este conteúdo será customizado para linguagem digital,
contendo texto, hipertexto, multimídia, hipermídia, imagens, vídeos e animações. Para a
elaboração de um ambiente virtual será utilizado a plataforma Moodle por ser um software
livre, ou seja, sem necessidade de aquisição de licença, além de fácil utilização e
atualização. Serão desenvolvidas diversas mídias educacionais, conforme a necessidade
de cada módulo de ensino. Dentre estas mídias destacam-se vídeos, web-aulas,
animações, textos com hiperlinks e imagens.
Elaboração dos Esquemas: Utilizando o autor de multimídia Macromedia Flash
MX®, com seus recursos e ferramentas de desenho, serão elaborados esquemas estáticos
que representem deforma didática, determinadas estruturas e eventos, os quais serão
sempre acompanhados de textos explicativos ou legendas, elaborados a partir de consulta
da literatura existente;
Elaboração das Animações: a partir de uma figura inicial, serão feitos inúmeros
desenhos, passo-a-passo, mostrando as transformações que a figura deverá para chegar
à figura final. Cada um desses desenhos constituiu um quadro chave que será

confeccionado e animado pelo recurso tweenning, no autor de multimídia Macromedia
Flash MX®;

Resultados

Durante o período de 01/08/2015 à 19/06/2017, realizou-se a idealização e
elaboração inicial do layout do site “anatomia na web”, com desenvolvimento da logomarca
e conteúdo da página inicial do site. Está em andamento a revisão dos roteiros de aulas
práticas, elaboração de animações, esquemas e da biblioteca de artigos eletrônicos, que
serão arquivados no laboratório de anatomia do Centro de Ciências da Saúde em Francisco
Beltrão.
Além disso, está em andamento a captura fotográfica das peças anatômicas do
laboratório de anatomia, bem como a categorização e nomeação das estruturas anatômicas
para posterior elaboração de um livro-roteiro de estudos para o laboratório e
disponibilização no site “Anatomia na Web”.

Considerações Finais

A criação de um ambiente virtual de ensino e aprendizado tem sido muito utilizada
por diversas instituições de ensino, nacionais e internacionais, para difundir e democratizar
o conhecimento. Assim, o projeto visa atingir estudantes de instituições públicas e/ou
privadas, assim como a comunidade em geral, interessada em aprender sobre o
desenvolvimento humano, facilitando a sua busca por tal conhecimento. Além disso, o
projeto procura catalogar as peças anatômicas do laboratório de Anatomia do Centro de
Ciências da Saúde em Francisco Beltrão – UNIOESTE.

Forma(s) de contato com a ação

E-mail:amorimjpa@yahoo.com.br: tel: (46)3520-4829. Centro de Ciências da Saúde,
Unioeste, Francisco Beltrão, Paraná
Número da Correspondência Registrada (CR)

44445/2014.
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APOIO À ORGANIZAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE FEIRAS DE PRODUTOS
AGROECOLÓGICOS E/OU AGRICULTURA FAMILIAR NOS CAMPI
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Resumo
O projeto tem por objetivo estimular a implantação de feiras agroecológicas nas
unidades da Universidade. Várias pessoas e organizações se engajaram na viabilização,
realização e difusão das mesmas. Atualmente elas ocorrem de modo regular nos campi de
Cascavel, Toledo, Rondon e Foz, com previsão de implantação também em Francisco
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Beltrão. Estão contribuindo para fortalecer os vínculos entre universidade e sociedade, e a
consciência da importância de uma alimentação saudável.

Apresentação

Instigados por pessoas e iniciativas em torno da preocupação com uma alimentação
saudável e da viabilidade da comercialização e produção agroecológica, no ano de 2016
encaramos um novo desafio na Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste: a implantação de
feiras agroecológicas nas unidades da Universidade. Em Cascavel há a feira de produtos
agroecológicos e da economia solidária, além da feira de artesanato, em Toledo há a feira
da agroecologia e agora também de produtos veganos, em Foz do Iguaçu há a feira
agroecológica e a feira da economia solidária e em Marechal Cândido Rondon há a feira de
agroecologia. Estão se tornando espaços concretos de interação entre Sociedade e
Universidade, onde semanalmente pessoas externas à comunidade acadêmica
disponibilizam sua produção e outras, inclusive, vêm até a Universidade para adquirir os
produtos. Elas não só rompem com barreiras existentes entre sociedade e universidade,
mas, também, com a impessoalidade e a indiferença dos grandes mercados. Com produtos
da época, saborosos e produzidos localmente, nos dias das feiras acontecem verdadeiros
momentos de interação, socialização, saúde e cultura no seu entorno.
A ideia de termos feiras nos campi da Unioeste não é recente. Várias tentativas já
foram realizadas anteriormente. Buscamos então, inicialmente, perceber qual a
receptividade que a ideia teria junto à comunidade acadêmica na atualidade desde uma
identidade agroecológica. Não demoramos a perceber/constatar/concluir que o momento
conjuntural era muito favorável para sua implantação. Pessoas vinculadas a discussões,
grupos de extensão e pesquisa em torno da agroecologia, do impacto dos agrotóxicos na
saúde e no meio ambiente, agricultura familiar, reforma agrária, logo se manifestaram
entusiasmadas! Outras tantas pessoas se mostraram muito interessadas em poder, de uma

maneira muito prática, regular e acessível, usufruir o direito de adquirir produtos sem
agrotóxicos.
Ao que tudo indica, de modo geral as pessoas estão mais informadas e,
principalmente, mais conscientes de que sua qualidade de vida inicia com uma alimentação
saudável e até mesmo mais saborosa, possível na produção agroecológica. Ao mesmo
tempo, percebemos que, do outro lado dos possíveis consumidores, havia grupos de
produtores organizados e produzindo, alguns inclusive já com o selo de orgânicos
conquistado, e cuja principal dificuldade era conseguir produzir e comercializar seus
produtos de modo adequado. Ou seja, esses produtores precisavam ser reconhecidos pela
sua opção de produzir sem agredir o meio ambiente com agrotóxicos e insumos químicos,
estabelecendo uma relação diferenciada com a natureza e entre si. Valia a pena, pois,
tentar efetivar as feiras! Grupos oriundos de assentamentos da reforma agrária em
Cascavel e Foz do Iguaçu e associações de produção agroecológica (Proorto em Toledo
e Acempre em Marechal Cândido Rondon) prontamente se tornaram nossos parceiros. A
Rede Ecovida e o CAPA (Centro de Apoio à Produção Agroecológica) logo se envolveram
ativamente na proposta. Não demorou muito para vislumbrarmos a possibilidade de
provocar um movimento para além das fronteiras e muros da nossa própria consciência,
criando uma referência e um espaço diferenciados de educação dentro da Universidade.
No entanto, também estávamos conscientes de que isso só

aconteceria se

conseguíssemos fazer confluir e agregar uma teia de relações e intenções. Nesse sentido,
buscamos nos mobilizar também junto às direções de Campi e algumas organizações
representativas da comunidade acadêmica (agentes universitários, docentes e discentes),
e todas se mostraram muito receptivas e engajadas.
Sob essa ótica, e com energia de muitos e muitas envolvidos/as, foi dado o passo
inicial de viabilização das feiras de agroecologia junto com gente realmente interessada
nesse movimento de mudança. E não é que em pouco tempo já tínhamos várias pessoas,
organizações e representações que poderiam contribuir para a implantação e difusão da
feira! Com uma surpreendente aceitação em pouco tempo encontramos muitas pessoas
que tinham ideias muito semelhantes às nossas e que gostariam de ter, produzir e consumir

produtos de uma feira agroecológica. E foi assim que, a passos pequenos, mas
conscientes, intencionais e colaborativos, iniciou-se o processo de implantação das feiras
agroecológicas.
Depois de quase um ano de implantação nos campi de Cascavel, Toledo, M. C.
Rondon e Foz do Iguaçu, já se pode perceber que as feiras estão contribuindo para criar
um novo ambiente nos grupos e espaços da comunidade acadêmica envolvida. Estão se
tornando espaços concretos de interação entre Sociedade e Universidade, onde
semanalmente pessoas externas à comunidade acadêmica disponibilizam sua produção e
outras, inclusive, vêm até a Universidade para adquirir os produtos. Elas não só rompem
com barreiras existentes entre sociedade e universidade, mas, também, com a frieza da
impessoalidade e da indiferença dos grandes mercados. Com produtos da época,
saborosos e produzidos localmente, nos dias das feiras acontecem verdadeiros momentos
de interação, socialização e cultura no seu entorno. Em alguns momentos, inclusive, foram
promovidas atividades de reflexão e/ou de divulgação de pesquisas com temas que
gravitam em torno da questão agroecológica e da alimentação saudável. Estamos
convencidos de que as feiras poderão contribuir para despertar novos interesses temáticos
para projetos de extensão, pesquisa e formação cultural em nossa Universidade. Vejamos
alguns itens significativos:
As feiras estão propiciando uma mudança fundamental no comportamento das
pessoas: criou-se mais um espaço de convivência e encontro da comunidade acadêmica.
Ainda que de forma incipiente, nas feiras, se criam novas possibilidades e espaços de
interação entre as pessoas, tornando seu tempo de permanência na instituição mais
agradável, rico e humanizado.
As feiras estão agregando novos atores sociais e individuais à Universidade, que
passaram a marcar presença e se sentir inseridos no espaço acadêmico. Um fato curioso
é que muitos sequer conheciam a Unioeste, ou, se conheciam, tinham informações
limitadas ou mesmo equivocadas do que é uma universidade pública gratuita e de
qualidade. Uma via de mão dupla!

Apesar de a Universidade ser Pública, muitas vezes sequer os vizinhos dos campi a
conhecem. Com as feiras funcionando internamente, no entanto, foi possível aproximar
mais pessoas e ir para além das fronteiras imaginárias que muitas vezes separam a
população da comunidade acadêmica. Outro fato curioso é que a notícia se espalhou
rapidamente a ponto de hoje, em dias de feiras, termos um movimento expressivo de
pessoas circulando nos espaços da nossa instituição ou mudando sua rotina por causa
delas.
Essa proximidade entre população – produtores e consumidores – permite que
nossos projetos de extensão, ensino e pesquisa tenham maior visibilidade perante a
sociedade e abram novas perspectivas da aceitação junto à comunidade em possíveis
imersões dos nossos acadêmicos, pesquisadores e extensionistas em atividades de
campo. Uma via de mão dupla está se instituindo e fortalecendo a partir daí!
Mesmo no curto período em que estão acontecendo, as feiras já geraram algo que
as ultrapassa: debates e palestras foram realizados, projetos de pesquisa e extensão estão
sendo formulados, atividades culturais acontecem e outras estão programadas. Além disso,
a temática da alimentação saudável e do modo como produzimos e consumimos passam
a estar em constante evidência.
Finalmente, podemos dizer que o fortalecimento da cultura da feira agroecológica
nas unidades da Unioeste poderá se tornar uma referência pedagógica, acadêmica e
científica, pois evidencia e dá visibilidade a temas extremamente importantes, relacionados
ao meio ambiente, à saúde, à economia, ao bem-estar e ao bem comum. E mais: o caráter
popular da feira, ou seja, o fato de os produtores e produtoras serem, em sua ampla maioria,
pessoas da comunidade extra-acadêmica, indica que a Universidade está interagindo com
a sociedade, gerando, assim, maiores possibilidades de estar em sintonia e contribuir com
a melhoria da qualidade de vida de toda a população. Entendendo que a Unioeste é uma
instituição de ensino superior mantida pelos cofres públicos, ela deve ter sempre presente
esta sua função social, ou seja, a de primar pelo desenvolvimento integral de toda as
pessoas, sejam elas membros permanentes, sejam temporais ou transeuntes. Assim, a
Universidade poderá ir se tornando cada vez mais um centro irradiador de cultura e

conhecimento e um espaço que oportuniza o enriquecimento social e humano! Portanto, o
verdadeiro valor das feiras ultrapassa o caráter contábil e financeiro; por isso, o sorriso das
pessoas é o que mais importa!

Procedimentos Adotados

Primeiramente foram contatados entidades e organizações vinculadas à produção
e/ou acessória na área da produção agroecológica nas regiões de abrangência da
Unioeste. Simultaneamente buscou-se fazer uma sensibilização junto aos possíveis
públicos interessados nos campi assim como junto às próprias direções gerais de campus.
As representações da Proex nos campi foram muito importantes para viabilizar, gestionar
e articular este momento inicial. Aos poucos algumas pessoas foram assumindo mais de
perto o acompanhamento do processo. A Proex desenvolveu muito mais um trabalho de
mediação e instigação. Também desenvolveu de forma permanente e constante materiais
(cartazes, folder, e vários “cartazes” eletrônicos). Aliás, o uso das tecnologias de
comunicação foi muito importante para que se pudesse, com um fôlego maior, fazer a
divulgação das atividades a partir de meios que, inclusive, não são tradicionais para muitos
dos envolvidos: as mídias sociais, alimentadas com conteúdos adequados. “Antenados”
com esses mecanismos de comunicação alternativos foi possível conectar as pessoas
adeptas da cultura de feiras e da agroecologia e mesmo agregar e convencer novos
interessados, ou simplesmente disponibilizar os produtos a pessoas que poderiam transitar
por ali e, assim, ter acesso aos produtos oferecidos diretamente da mão do produtor para
a mão do consumidor.
Resultados

Realização regular das feiras de agroecologia nos campi de Toledo, Cascavel,
Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu (sendo que em Foz do Iguaçu a mesma já se
expandiu e acontece também no campus da Unila e em dois condomínios residenciais).

Além disso há previsão de que a mesma feira, porém com a denominação de “Feira livre
de agrotóxicos” aconteça a partir de agosto de 2017 no campus de Francisco Beltrão. Mas
outros resultados mais indiretos já podem ser vislumbrados: qualificação da relação
dialógica com as entidades de produtores/as agroecológicas; elaboração e projetos de TCC
e mestrado sobre as feiras agroecológicas e seus significado; elaboração e difusão da
importância social, ambiental do consumo de produtos sem agrotóxicos; com o acesso
facilitado ao produtos muitos integrantes da comunidade acadêmica e da sua
circunvizinhança

estão

adquirindo/fortalecendo

o

hábito

de

consumir

produtos

agroecológicos; ao contribuir com a viabilidade econômica da produção agroecológica esta
passou a ser estimulada pelas feiras; ao dar visibilidade regular ao tema da alimentação
saudável, produção agroecológica, associativismo, etc elas também cumprem uma função
pedagógica muito importante. Também foi produzido um texto, que será publicado no
úmero 03 da revista Extensiva, o qual procura explicitar os principais aspectos positivos das
feiras nos campi da Unioeste.
Forma(s) de contato com a ação:
rosalvoschutz@hotmail.com
Número da Correspondência Registrada (CR):
47744/2016
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Resumo

Em 2016 a Proex propôs uma ampliação do papel dos membros do PESLA
(Programa de Esportes e Lazer) já existentes em cada campi. Passaram a ser os
representantes da Proex nos campi, de modo a criar uma maior presença permanente da
Proex nos campi e dos campi na Proex. Apoiando, subsidiando e instigando várias
atividades de extensão nos campi, suas atividades contribuíram significativamente para
dinamizar a extensão na Unioeste como um todo.
Apresentação

A escolha de uma pessoa que passou a representar a Proex nos campi foi, em todos
os casos, feita em conjunto e de acordo com a direção geral da Unidade. De modo que a
pessoa indicada pudesse ter também legitimidade política e metodológica junto à direção
de campus. De certa forma esta projeto propiciou um permanente via da mão dupla entre
a Proex e as unidades. Tanto experiências exitosas quanto dificuldades passaram a ser
discutidas conjuntamente, tanto em sintonia com as direções gerais quanto entre os
representantes, de modo a facilitar em muito a avaliação, planejamento, encaminhamento
e execução de ações de ações. Vejamos algumas destas ações que foram apoiadas por
este projeto:
Um ação muito importante foi o apoio à organização do SEU desde à realidade das
Unidades. Desta forma o transporte, a logística e a participação foi muito facilitad. Pode-se
dizer que o Seminário de Extensão da Unioeste (SEU) se tornou o maior evento da Unioeste
com o tema: “Unioeste e comunidade: extensão para quem?”. Recebemos mais de 300
trabalhos divididos nas modalidades de comunicações orais, pôsteres, minicursos, oficinas

e estandes. A comunidade extensionista da Unioeste, manifestamente ativa, colaborativa e
organizada, mostrou sua força e seu envolvimento com a sociedade: tivemos a participação
de 20 instituições parceiras, além de todas as unidades da Unioeste, que marcaram
presença durante o evento. O salto quantitativo do evento foi de 120 trabalhos em 2014
para 297 trabalhos em 2015 e 337 trabalhos no ano de 2016. Se tratando de qualidade, foi
muito difícil para todos escolhermos os 12 integrantes da comitiva que foi representar a
Unioeste no Seminário de Extensão na Região Sul – SEUrs. O que tornou este salto
qualitativo possível foi a colaboração de mais de 60 professores, mestres e doutores, que
avaliaram em duas baterias os resumos recebidos e as apresentações de trabalhos. Após
2016, não seria presunção afirmar que o SEU tornou-se uma referência no cenário
extensionista do estado do Paraná. Além disso, contamos com a participação em massa
dos professores em formação continuada do PDE – Programa de Desenvolvimento da
Educacional – da Unioeste e demais instituições do Paraná. Tivemos também durante o
evento o Primeiro Concurso de Fotografia e o Primeiro Concurso de Poemas e Contos!
Todas estas ações ocorreram durante apenas 3 intensos dias de alegria e descontração no
campus de Francisco Beltrão, como rege a boa conduta extensionista: falar, planejar, amar,
sorrir e tornar a vida das pessoas melhor por meio da ação extensionista.
A atuação, principalmente nos campi, instigando, sensibilizando e preparando a
reuniões/discussões foi muito importante. Lembrando que em 2016, com a finalidade de
atender a meta 12 do Plano Nacional de Educação, iniciamos uma ampla discussão sobre
a curricularização da extensão. A partir de uma comissão indicada pelo CEPE para tal, mas
com um interesse mais próximo da PROEX e PROGRAD, aconteceram discussões sobre
a implantação da Meta 12 do PNE que prevê que até o ano de 2020 todos os Projetos
Político-Pedagógicos dos cursos de graduação tenham no mínimo 10% de sua carga
horária em Extensão. A comissão se reuniu e debateu esta questão em todos os campi da
Unioeste com representações amplas e qualificadas. A comissão elaborou um documento
com a síntese das discussões. Destaque que todo este processo foi acompanhada de modo
muito próximo pelos representantes.

Os representantes também foram muito importante para a divulgação interena
quanto externa das diversas atividades de extensão que vinham sendo desenvolvidas.
Procuramos fazer isso de modo conjunto com uma política de publicição e e divulgação da
extensão, pois no âmbito da Unioeste muitas ações de ensino, pesquisa e extensão são
realizadas todos os dias. Muitas vezes, no entanto, a comunidade acadêmica desconhece
muitas destas atividades realizadas e que são de extrema importância social. Pensando
nisso, em 2016 foi iniciado um plano de divulgação que chamamos de “Marketing PROEX”
com o objetivo de dar visibilidade às ações extensionistas realizadas na Unioeste tanto para
a comunidade interna quanto externa. Para desenvolver tal atividade, optamos por utilizar
mecanismos gratuitos presentes na internet, especificamente as mídias sociais, que são
amplamente utilizadas por todos, e um canal de vídeo no youtube, além dos meios
tradicionais como o Boletim “Proex em Ação” e o website da Pró-Reitoria de Extensão. Em
pouco tempo, tivemos um feedback muito interessante: a Unioeste passou a se conhecer
melhor! A divulgação deu tão certo que muitas pessoas passaram a nos enviar notícias de
todos os campi e do HUOP sobre as ações e todos ficavam sabendo em tempo real o que
estava acontecendo. Evidentemente que as ações importantes que aconteciam nos campi
passavam a ser imediadamente divulgadas uma vez que a presença dos representantes
assim o permitia. Buscu-se, inclusive, trablar com a meta mínima e ao menos uma ação
extensionista de cada campi ser divulgada.
Como temos dito em relatório específico, no ano de 2016 encaramos um novo
desafio na Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste: a implantação de feiras agroecológicas
nas unidades da Universidade. Para esta ação a atuação próxima, específica e engajada
dos representanes da Extensão foi fundamental.
Nos campi de Foz do Iguaçu e Toledo foram realizadas as Oficinas de Criação e
Produção Cênica com participação intensa dos representantes locas na organização e
viabilização das mesmas. Lembrando que no período de 1997 a 2007, houve um
movimento teatral importante dentro da Unioeste, que resultou na formação de grupos de
teatros em todos os campi. A partir de oficinas de teatro realizadas pela Proex, os grupos
foram se formando, tendo a participação da comunidade universitária e comunidade

externa. Em 2016, com o intuito de resgatar estes grupos e fortalecer os grupos existentes
atualmente, iniciou-se a realização da “Oficina de Criação e Produção Cênica” nos campi
de Foz do Iguaçu e Toledo. Não tem como imaginar a universidade sem ser um espaço de
valorização cultural e cientifica. Para 2017, estava prevista a realização destas oficinas em
Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão. Evidentemetne a presença dos
representantes locais é uma das condições importantes para que tal ativiade possa ocorrer.
A equipe deste projeto também teve uma importância fundamental numa ação que
certamente se tornará uma legado muito importante para a nossa Universidade: O
planejamento e apoio a implantação e Programas/Projetos de Línguas nos campi nos
moldes do PEL de Cascavel. Durante o ano de 2016 foram realizadas encontros por
videoconferências, com participação de representantes de todos os campi, no intuito de
apoiar a constituição de Programas de Línguas nos Campi. O PEL (Programa de Línguas)
do campus de Cascavel contribui a partir de suas experiências. Em cada campi foi montada
uma equipe e as atividades foram sendo apoiadas pela Proex e NEI. Foi o apoio dos
representantes locais e com o decisivo engajamento de valorosas pessoas que estão na
construção das propostas, que tornou possível delinear uma proposta para que os projetos
e programas de ensino de línguas aconteçam em todos os campi. Parabenizamos o
Campus de Marechal Cândido Rondon onde as atividades já iniciaram com 5 cursos de
inglês sob a coordenação da professora Nelza. Parabéns também ao campus de Foz do
Iguaçu que já realizou 2 provas de proficiência com 55 alunos sob a coordenação da
professora Isis. Parabéns também ao campus de Toledo que já aprovou o regulamento e a
proposta de Programa einiciou suas atividades no primeiro semestre de 2017.
Outra ação que teve o engajamento muito forte dos representantes da Proex nos
campi foia o “Unioeste no Pedal/Integra Unioeste”. No mês de dezembro foi realizado o 1º
Integra Unioeste com o objetivo de movimentar o corpo e alma de todos os membros da
comunidade da Unioeste. E como foi feito isto? Movimentaram em grande estilo todos que
participaram do Pedal Unioeste com suas bicicletas durante o passeio ciclístico e
movimentaram a alma todos os que participaram da grande confraternização que seguiu
após o passeio. O passeio ciclístico foi chamado de “Pedal Unioeste” e objetivou promover

passeios ciclísticos em cada uma das unidades a fim de motivar o uso da bicicleta como
meio de transporte, instigando a criação de grupos de ciclistas contribuindo assim para a
integração da comunidade acadêmica. A ideia central foi a participação de toda comunidade
– interna e externa – da Unioeste. Parabéns a todos os representantes extensionistas e às
comissões da organização local de todos os campis e HUOP da Unioeste. O “Integra
Unioeste’ também contou com um momento de integração após o “Unioeste no Pedal”.
Conforme decisão e parcerias feitas em cada Campi foram feitos lanches com frutas e
aperitivos ou mesmo almoço festivo. No campus de Cascavel/HU, por exemplo, foi
desenvolvido o projeto Costelão Festivo, momento único onde os servidores participam de
atividades esportivas e ao meio-dia degustam um saboroso “costelão” junto com seus
familiares. Neste ano tivemos a 4ª edição do Costelão no Campus de Cascavel, com a
participação de mais de 1000 pessoas. O Pedal e o Integra Unioeste foram um sucesso e
atuação dos representes locais para tal foi decisivo!

Procedimentos Adotados
Reuniões sistemáticas para troca de experiências, informações e reflexões.
Avaliação, planejamento e execução e ações comuns nos campi da Unioeste.

Resultados
Contribuição efetiva na organização de ações extensionitas nos campi, tais como:
Feiras de agroecologia; Estímulo e organização de Projetos e Programas de Línguas nas
Unidades;

Organização

de

diversos

momentos

de

integração

cultural;

apoio/suporte/organização à realização do Integra Unioeste; organização do passeio
ciclístico em cada campi; presença/apoio constante nas comissões de extensão dos
Centros; mediação das ações da Proex junto aos Campi; organização/preparação das
ações da Proex nos campi especialmente na preparação das reuniões de discussão e nos
debates sobre a curricularização da extensão, etc.

Considerações Finais

O projeto mostrou-se de grande importância para o fortalecimento das ações
extensionistas desde as realidades locais dos campi e do vínculo dialógico desdás
realidades junto á Proex. Foi um trabalho muito bom, que, no entanto, teve de ser
interrompido devido ao corte de cargos à que Unioeste foi submetida no final do ano de
2016 e início de 2017. O projeto permaneceu aberto até o momento a fim de que pudesse
voltar à ativa assim que uma eventual recontratação fosse possível. Infelizmente até o
momento isto não se realizou, permanecendo o projeto ativo apenas durante o ano de 2016.

Forma(s) de contato com a ação
rosalvoschutz@hotmail.com.
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Resumo
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Nesta comunicação apresenta-se a prática de um bolsista de Extensão vinculado ao
PEE, em atendimento de monitoria a um acadêmico surdo no curso de Ciência da
Computação, cujo acompanhamento se faz desde 2015. A monitoria acompanha o apoio
pedagógico que inclui os Docentes do Curso e os Técnicos do PEE, para interpretação da
Libras e para transcrição dos conteúdos das disciplinas em aula, num diálogo constante
para concretizar a aprendizagem do acadêmico.

Apresentação
Visando à efetivação do processo inclusivo, que é assegurado na Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nº. 3.146/2015, a UNIOESTE
disponibiliza à sociedade local e regional o Programa de Educação Especial(PEE), que
possibilita o ingresso de pessoas com deficiência na universidade e oferece apoio
pedagógico para que possam desenvolver e concluir o curso em que se ingressam
(IACONO et al, 2014; 2016; UNIOESTE, 2002; 2016).
O PEE, presente desde 1997 tem atendido alunos com cegueira, surdez,
dislexia, tetraplegia, tetraparesia com comprometimento dos membros superiores e afasia,
e outras situações de dificuldades e necessidades específicas, durante o processo de
aprendizagem na vida acadêmica, através da oferta e disponibilização de técnicos
Transcritor/ledor e Tradutores intérpretes de Libras, bem como de bolsistas de Extensão e
estagiários.
O trabalho da equipe do PEE vem aumentando concomitantemente com o
ingresso de pessoas com deficiências e busca diuturnamente aprimorar suas atividades
práticas, assim como também se preocupa com a produção científica. Por isso, busca
registrar suas atividades que ora se prestam à sua avaliação, melhoria dos processos e
interlocução com a comunidade acadêmica através de artigos científicos.
As atividades de monitoria são disponibilizadas regularmente em quase todos
os cursos da universidade e todos os alunos podem ter acesso; entretanto a monitoria

realizada através do PEE possui características diferenciadas, visto seu público possuir
características específicas decorrentes de deficiência.
Nesta comunicação, pretende-se apresentar o panorama da prática de um
monitor, enquanto bolsista de Extensão vinculado ao PEE, em atendimento ao aluno surdo
no curso de Ciência da Computação, cujo acompanhamento se faz desde 2015.

Procedimentos Adotados

A educação de surdos tem início apenas no século XVI, com Cardano tendo sido o
primeiro a afirmar que o surdo deveria ser educado e instruído, e mais, a afirmar que era
crime não fazê-lo. O projeto em pauta presta apoio a um aluno surdo com base na
Comunicação Total, processo que incorpora modelos auditivos, manuais e orais para
assegurar uma comunicação eficaz entre surdos e surdos e entre surdos e ouvintes. Para
tanto, as ocasiões em que a comunicação entre bolsista e aluno não se efetivarem
plenamente, um tradutor/ intérprete de Libras entrará em cena.
As atividades principais consistem na leitura de conteúdo, resolução de exercícios e
apoio na elaboração de trabalhos, nas modalidades presencial e virtual (ARAUJO et al,
2017; MARQUES et al, 2014; SILVA et al, s/d).
São atribuições do bolsista de Extensão monitor:
1. Elaborar, com o aluno e integrantes do PEE, cronograma de acompanhamento
das disciplinas e trabalhos.

2. Acompanhar o aluno no âmbito teórico-prático dos conteúdos, sob orientação do
tutor, visando otimizar a aprendizagem e obter a aprovação.
3. Responder às dúvidas presencialmente ou pelo ambiente virtual de ensinoaprendizagem (moodle, e-mails, msn e similares), inclusive com consultas aos docentes
responsáveis pelas disciplinas.

4. Acompanhar o desempenho do aluno em exercidos e trabalhos de pesquisa,
presencial e/ou virtualmente, bem como as demais demandas relativas à orientação e
aprendizagem.
5. Elaborar mensalmente relatório sucinto do desempenho das atividades
No ano de 2016, foram várias as atividades de monitoria do bolsista ao aluno, dentre
as quais podemos citar:
1. Atividades de programa de estudo para todas as disciplinas do aluno monitorado:
- Programa de estudos para a segunda prova do aluno monitorado na disciplina de
Sistemas Digitais. Esse programa de estudos foi realizado no período letivo.
- Programa de estudos para a segunda prova do aluno monitorado na disciplina de
Sistemas Digitais. Esse programa de estudos aconteceu durante o período de greve dos
servidores do mesmo ano.
- Programa de estudos para a terceira prova do aluno monitorado na disciplina de
Calculo Diferencial e Integral. Esse programa de estudos foi realizado no período letivo.
- Programa de estudos para a quarta prova do aluno monitorado na disciplina de
Cálculo Diferencial e Integral. Esse programa de estudos foi realizado no período letivo.
- Programa de estudos para a segunda prova do aluno monitorado na disciplina de
Informática e Sociedade. Esse programa de estudos foi realizado no período letivo.

2. Atividades de Trabalho de todas as disciplinas do aluno monitorado:
- Trabalho da disciplina Sistemas Digitais, onde foram desenvolvidas inúmeras
habilidades não só teóricas como práticas do aluno monitorado.
- Listas de Exercícios da Disciplina de Calculo Diferencial e Integral, onde o aluno
monitorado desenvolveu aos poucos as habilidades da disciplina em questão.
- Questões da disciplina de Informática e Sociedade, onde o aluno monitorado
desenvolveu habilidade em pesquisa em Artigos Científicos para responder as questões de
maneira mais atual, tendo em vista da frequente mudança na Área da Computação.

3. Auxílio na explicação das questões das provas de: Cálculo Diferencial e Sistemas
Digitais.
4. Também se discutiu sobre a disciplina de Sistemas Digitais, onde o aluno
monitorado desenvolveu um Trabalho anual de nome “NEANDER”, no qual o monitorado
construiu a simulação de um computador real. O trabalho teve uma nota adequada.
Todas essas atividades contribuíram para que o aluno fosse aprovado nas disciplinas
de: Calculo Diferencial, Sistemas Digitais e Informática e Sociedade, ou seja, a aprovação
do aluno em todas as disciplinas cursadas naquele ano.

Já no ano de 2017, são várias as atividades de monitoria do bolsista, dentre essas
podemos citar:
1. Atividades de programa de estudo para todas as disciplinas do aluno monitorado:
- primeira prova na disciplina de Linguagens de Montagem. período letivo.
- primeira prova na disciplina de Estrutura de Dados. período letivo.
- primeira prova na disciplina de Calculo Numérico. período letivo.

2. Atividades de Trabalho de todas as disciplinas do aluno monitorado:
- Trabalho da disciplina Estrutura de Dados, onde foram desenvolvidas inúmeras
habilidades práticas do aluno monitorado.
- Listas de Exercícios da Disciplina de Estrutura de Dados, onde o aluno monitorado
desenvolveu aos poucos as habilidades da disciplina em questão.
-Questões da disciplina de Calculo Numérico, onde o aluno monitorado desenvolveu
habilidade de usar o Software matemático Scilab. Também foram feitos estudos nesse
software juntamente com conceitos algoritmos/matemáticos.

Durante o período letivo de 2016 o aluno monitorado desenvolveu monitorias diurnas
e noturnas em que se observou muito empenho do acadêmico, destaque para o trabalho
da disciplina de Sistemas Digitais, que culminou com sua aprovação. Tamanho foi o
esforço do aluno que, mesmo sendo a primeira vez a cursar a disciplina, já obteve
aprovação na mesma.
Já na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, observou-se persistência do aluno
na terceira vez em que cursou a disciplina, sendo que esse esforço culminou com sua
aprovação.
Merece destaque a realização de inúmeras reuniões com a participação do
Coordenador do Curso de Ciência da Computação e os Docentes das disciplinas em curso
pelo acadêmico, visando ao estabelecimento de diálogo deles com a equipe do PEE,
explicitando-se as necessidades educacionais especiais do acadêmico, a ampliação do
tempo de atividades e avaliações, conforme previsto na legislação vigente. Esse espaço
dialógico também é responsável pelos resultados obtidos, pois descortina aos Docentes as
possibilidades do aluno e o conhecimento das equipes de apoio pedagógico.
Resultados

Como já exposto na descrição dos Procedimentos, houve significativa melhoria na
captação e apropriação dos conteúdos científicos, aprovação nas avaliações das
disciplinas pelo acadêmico surdo em atendimento educacional especializado, com apoio de
monitoria, o que viabilizou um melhor processo de aprendizagem para o acadêmico e o
prosseguimento no Curso.
Considera-se, ainda, como resultado importante, a contribuição que o processo de
monitoria dá ao Bolsista no sentido de conhecimento, experiência e capacitação para atuar
junto a pessoas com deficiência, contribuição esta que também ocorre para os Docentes
das disciplinas cursadas pelo acadêmico surdo.

Considerações Finais
O atendimento educacional especializado aos acadêmicos com deficiência tem sido
um desafio enfrentando pelo Programa de Educação Especial, considerando-se, ainda, que
a cada ano pessoas com as mais diversas necessidades especiais chegam ao ensino
superior, demandando procedimentos pedagógicos que precisam ser adequados a cada
caso.
A equipe do Programa é composta por profissionais servidores efetivos da Unioeste,
porém em número reduzido, o que implica na contratação temporária de profissionais
técnicos, de estagiários e de Bolsistas de Extensão. A precariedade de tais contratos é um
fator desafiador; todavia o comprometimento desses profissionais tem possibilitado avançar
na organização e na qualidade dos atendimentos, sempre na perspectiva de propiciar as
condições de acessibilidade aos acadêmicos com deficiência.
Com os resultados positivos que vêm sendo obtidos através dessa ação conjugada
de extensão e ensino, a Unioeste tem qualificadas atividades de inclusão educacional
propostas pelo PEE.

Forma(s) de contato com a ação

PEE – Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades
Especiais: peeunioeste@gmail.com; (45) 3220-7370; www.unioeste.br/pee; Professora
Doutora Lucia Terezinha Zanato Tureck (lutureck@gmail.com).
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Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Leitura, Formação Leitora, Literatura, APPEC.

Resumo
De acordo com o artigo 1º da Resolução de Extensão da Unioeste, as atividades de
extensão devem visar um processo educativo, cultural e científico, articulando a pesquisa
e a extensão, de forma a estabelecer uma relação transformadora entre universidade e
sociedade. Com base nessa premissa, este projeto buscou oferecer oportunidades de
formação leitora aos apenados da PEC de Cascavel-Paraná. A formação leitora e leitura
da literatura, em especial, conforme Antonio Cândido (1999), apresenta uma “função
humanizadora”, ou seja, tem a “capacidade de confirmar a humanidade do homem” (1999,
p.81). Essa proposta parece-nos pertinente em uma Instituição que tem por objetivo
oferecer condições para a (re)inserção de indivíduos em conflito com a Lei no contexto
social. Com vistas a proporcionar acesso à leitura dos mais diversos gêneros literários e
não literários buscamos, por meio de campanha de doações de livros, de mesas e
banquetas e, ainda, carrinhos de supermercado, com o intuito de organizar um espaço de
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leitura para os apenados e agentes penitenciários na Penitenciária Estadual da cidade de
Cascavel – PR.

Apresentação

A leitura da literatura mostra-se eficiente na formação de leitores e humanização do
homem porque nesse processo acontece, muitas vezes, uma identificação do leitor com os
elementos lúdicos e simbólicos presentes no texto. A leitura da literatura é interessante
também pela viabilidade de se contatar com um universo que escapa à realidade concreta
do dia a dia. Cândido (1999) assevera que, a leitura da literatura é relevante pela
necessidade inerente/imanente de todo ser humano de ficção, tendo em conta que somente
o texto literário nos dá subsídios para lidar com as nossas emoções. Ainda para o mesmo
pesquisador, a literatura “não corrompe nem edifica (...); mas, trazendo livremente em si o
que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque
faz viver” (CANDIDO, 1999, p.85. grifos do autor). Ainda sob a mesma perspectiva,
ressaltamos que, “os atos de compreensão envolvidos no processo de constituição do
significado (da leitura do texto literário) capacitam o leitor a refletir sobre si e a descobrir um
mundo a que até então não tivera acesso” (ZILBERMAN, 2005, p.85). Neste contexto,
acrescentaríamos mundo interno e mundo externo, numa espécie de jogo de identificações,
a partir da matéria prima utilizada (medo, raiva, ciúme, inveja, bondade etc.), destacando
assim a relevância social deste projeto, especialmente, a sua importância para os
indivíduos em conflito com a Lei. A proposta de formação leitora aqui apresentada, não
pretendeu impor, mas propor leituras, a princípio, sem cobrança, sem uma visão
interpretativa fechada, sugerindo sentidos, mas instigando a construção do leitor e dos
sentidos, no intuito de contribuir para um olhar mais nítido e mais humano do universo de
valores e de escolhas que elegemos em determinado momento.
Nesta perspectiva, demonstramos a pertinência deste projeto, destacando, ainda,
que, os apenados contam com o dispositivo de remissão da pena por meio do estudo. De

acordo com a Lei Estadual nº17.329/2012, criada com amparo no artigo 126, “caput”, da
Lei de Execução Penal – Lei 7.210/84. O Projeto de Estudo através da Leitura está presente
em todos os estabelecimentos penais vinculados ao Departamento de Execução Penal do
Paraná (Depen). O Paraná foi o primeiro estado da federação a desenvolver esta ação.
Como funciona: no início de cada mês, o preso interessado escolhe um livro na biblioteca
da unidade penal, de acordo com seu nível de conhecimento. Até o dia 20, ele faz a leitura
da obra, tendo até o dia 30 para produzir o relatório de leitura ou resenha, em momentos
para escrita e reescrita do texto, com orientação de professores. De acordo com as regras
do projeto, somente um livro será lido, a cada mês, pelo apenado. Observando o nível de
escolarização de cada um, o preso deverá elaborar um relatório de leitura ou resenha,
individualmente e na presença de professor designado para este fim. A produção é avaliada
e são aprovados aqueles que tiverem nota igual ou superior a 6. A cada livro lido e material
produzido aprovado, é expedido relatório de atividade de estudo pelo Centro Estadual de
Educação Básica para Jovens e Adultos (Ceebja) do estabelecimento penal, computando
48 horas de leitura, o equivalente a quatro dias de remição de pena por estudo, através da
leitura. Vale ressaltar que essa iniciativa paranaense, do Projeto de Remição pela Leitura,
recebeu o Prêmio Estadual Selo ODM (Objetivos do Milênio) Paraná 2013 e o Prêmio
Nacional de Boas Práticas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Assim sendo,
acreditamos que o presente projeto colabora com a formação em leitura, e por
consequência em cidadania, com os apenados da PEC.
Procedimentos Adotados

A campanha de doação de livros, mesas, cadeiras (ou banquetas) e carrinhos de
supermercado, quanto à divulgação, foram organizadas pela coordenadora e pela
colaboradora, por meio de e-mails que foram enviados, convidando a comunidade
acadêmica, docentes e discentes, a participarem das doações. Para a comunidade externa
foram enviadas correspondências destinadas às empresas/empresários e editoras,
solicitando as doações.

Resultados

Oportunizar aos apenados e agentes penitenciários a aproximação da leitura de
livros literários, objetivamos a formação humana que a leitura pode oportunizar aos
indivíduos. Com essa atividade, e pelo fato de estarmos atendendo a comunidade externa
quanto em suas necessidades de formação, no caso os apenados da PEC, pudemos
cumprir o importante papel que cabe à Universidade. Assim, o projeto alcançou o seu
objetivo de proporcionar acesso à leitura dos mais diversos gêneros literários e não
literários aos apenados da PEC/Cascavel bem como aos agentes penitenciários. A
campanha de doação de livros, mesas, cadeiras, banquetas e carrinhos de supermercado
ressoou positivamente na comunidade acadêmica e externa e com isso conseguimos bons
resultados para o projeto. As mesas de plástico, em número de cinco e, ainda, vinte
banquetas de plástico doadas, comporão o ambiente de leitura e os carrinhos de
supermercado funcionarão como bibliotecas móveis para a circulação dos livros entre as
alas. Obtivemos com as doações a seguinte quantidade de livros:
Literatura brasileira e estrangeira -

181 exemplares

Literatura Católica e Espirita -

79 exemplares

Literatura Diversa (minidicionário – enciclopédias)

135 exemplares

Livros Didáticos (Português, História, Geografia, Inglês etc.)

157 exemplares

Revistas diversas (Seleções - Terra)

161 exemplares
TOTAL:

713 exemplares

Nas doações dos livros contamos com a solidariedade do COLÉGIO MARILIS
FARIAS PIROTELLI e BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAVEL – PR. Com livros que
seriam descartados, considerando-se que estas instituições também recebem muitas
doações. Além dessas fizeram doações os AMIGOS DO SEAC – SOCIEDADE ESPIRITA
AMOR E CARIDADE, a colaboradora ROSALINA DE GODOY DIAS SILVA, além de
MUITOS OUTROS AMIGOS. Ainda por meio de doações conseguimos 2 (dois) carrinhos
de supermercado, um deles doado pelo Supermercado Beal – Faculdade, pela gerente Sra.

Suelem C. do Santos e pelo Supermercado Barra Sul, pelo gerente Sr. Marcos Rodrigues.
As mesas e banquetas foram doações feitas por vários amigos de Maringá que se
solidarizaram com a causa, alguns deles funcionários e docentes da UEM.

Considerações Finais

Cremos que os estudos que este projeto pretendeu envolver, bem como os
resultados alcançados, servirão como recurso para outras e novas reflexões relativas ao
processo de formação leitora do texto literário em espaço socioeducativo. Lembrando que
o aporte teórico utilizado pautou-se na linguagem, entendida como forma de interação e,
entendê-la dessa maneira, significa considerar a língua como produto social e o texto como
uma ação verbal resultante do processo interativo. Bakhtin (1995) é um dos precursores
desses pressupostos teóricos, pois define como dialógico o caráter social da linguagem,
que se organiza em função do outro. Ao entender a linguagem/língua como um processo
de interação faz-nos compreender que ao usar a linguagem, o homem estabelece relações
sociais. Neste contexto, o processo de formação leitora não se define como um processo
passivo, mas exige uma participação ativa do leitor. A partir desse entendimento é possível
supor que o ensino de leitura em ambiente socioeducativo pode gerar novas oportunidades
de ampliação do conhecimento e com isso oferecer uma preparação melhor para a vida
dessas pessoas. Nesse sentido, e com os resultados alcançados neste projeto, cremos ter
colaborado com a formação dos apenados e atendido, mesmo que minimamente, as
funções que nos cabem enquanto docentes de uma Universidade Pública e como cidadão
de um país em que as precárias condições dos ambientes socioeducativos prevalecem.
Formas de contato com a ação

Para a divulgação do projeto e a solicitação de doações utilizamos e-mails, contatos
face-a-face nas salas de aulas e reuniões colegiadas, bem como correspondências

enviadas aos gerentes dos supermercados e outras empresas situadas na cidade de
Cascavel –PR.
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Diana Milena Heck 134 (Coordenadora da Ação de Extensão)

Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Artes Integradas)
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Palavras-chave: Arte; História; Literaturas de Língua Espanhola.

Resumo

O curso de Letras de Marechal Cândido Rondon possui, em sua grade, uma carga
horária destinada ao ensino das literaturas de língua estrangeira de apenas 68h. Pensando
na realidade do curso, objetivou-se, com o projeto, que os participantes pudessem somar
os conhecimentos adquiridos com o que estudassem na disciplina de literaturas de língua
espanhola – no caso, alunos do curso de Letras Port. – Espanhol - e, também, proporcionar
aos demais alunos o primeiro contato com o universo hispânico.

Apresentação
O Projeto de Extensão “Arte, História e Literaturas de Língua Espanhola” iniciou-se
no dia 01/06/2016, com 28 inscrições, e se estendeu até o mês de dezembro do mesmo
ano. Inicialmente o projeto aconteceria semanalmente, nas quartas-feiras, das 15h às 17h,
porém, em conversa com os alunos, decidiu-se realizar o encontro em semanas
intercaladas, das 13:30 às 17:30h, pois os participantes teriam mais tempo para realizar as
leituras de cada encontro. Ao propor a atividade de extensão, teve-se como objetivos: a)
aprofundar o conhecimento das expressões artísticas de origem\língua espanhola; b)
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conhecer os principais autores e obras das literaturas de língua espanhola; c) ilustrar
aspectos do momento histórico e do estilo literário dos autores e obras estudados; d)
fomentar o interesse e proporcionar maior conhecimento das diversas expressões artísticas
de origem e língua espanhola; e) relacionar e problematizar o momento histórico atual com
a arte.
O projeto foi articulado de maneira a atender às necessidades das línguas
estrangeiras do curso de Letras – Campus de Marechal Cândido Rondon. Atualmente, o
curso de Letras possui sua grade dividida entre as disciplinas de língua e literaturas de
língua portuguesa e língua e literaturas de língua estrangeira. No caso das línguas
estrangeiras, a carga horária destinada ao ensino das literaturas é de apenas 68h, no curso
todo, cursadas no quarto ano. Sabe-se que realmente não há maior carga horária disponível
para o curso e, neste caso, há a necessidade de optar por algumas disciplinas terem uma
carga horária maior do que as outras. Os alunos deste curso, ao se formarem, estarão
licenciados a exercer a profissão nas duas áreas, ou seja, língua portuguesa e uma língua
estrangeira (alemão, espanhol ou inglês). Pensando na realidade do curso, mais
precisamente sobre a disciplina de literatura de língua estrangeira, é importante que se
desenvolvam projetos ou atividades externas que complementem a carga horária de 68h
em sala. Sendo assim, objetiva-se, com este projeto, que os alunos do quarto ano de Letras
Português-Espanhol e das demais turmas possam somar os conhecimentos adquiridos
com o que estudarem na disciplina de literaturas de língua espanhola e, também,
proporcionar aos demais alunos o primeiro contato com o universo hispânico.
No caso específico, vale mencionar que a literatura de língua espanhola não se
enquadra, geograficamente, somente na Espanha. Há, atualmente, vinte e um países que
adotam o espanhol como língua oficial e isso significa que são vinte e uma histórias sobre
a língua, sobre a arte, sobre a literatura a serem contadas e, é claro, com uma carga horária
de 68h isso não é possível.
Levando em consideração que a Literatura abrange um momento histórico e artístico,
pode-se trazer a reflexão de Antonio Candido sobre a função da ficção para o homem:

A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem pode viver e
contemplar, através de personagens variadas, a plenitude da sua condição, e em que se
torna transparente a si mesmo; lugar em que, transformando-se imaginariamente no outro,
vivendo outros papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição
fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si
mesmo e de objetivar a sua própria situação (CANDIDO, 2011a, p. 48).
Além disso, Candido argumenta que “[…] a literatura corresponde a uma
necessidade universal que deve ser satisfeita sob a pena de mutilar a personalidade,
porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos
liberta do caos e portanto nos humaniza” (CANDIDO, 2011b, p. 188).
A partir do que Candido aborda, é possível pensar que a Literatura proporciona ao
ser humano poder enxergar aquilo que está obscuro na vida real. Pode proporcionar ao
sujeito que lê uma oportunidade de refletir sobre os mais diversos dilemas sociais e
psíquicos, além de contextos históricos e movimentos artísticos.
Levando em consideração todos esses fatos e a importância do assunto, para a
formação acadêmica e profissional, bem como para conhecimento próprio, torna-se muito
importante uma atividade que venha a complementar o que é estudado em sala ou, no caso
dos demais alunos, o contato anterior com esse tema prepara o aluno para a disciplina do
quarto ano.
Para tanto, os conteúdos vinculados a esse projeto foram diferentes dos estudados
na disciplina de Literatura Espanhola, justamente com o objetivo de expandir o horizonte
de conhecimento do aluno. Desta forma, esse estudante conseguiu ver além do conteúdo
previsto na disciplina e teve a oportunidade de discutir, mais a fundo, não somente a
literatura, mas a história e a arte, como um todo.
E, para ampliar mais ainda esse conhecimento e para preparar o aluno para a
disciplina, oportunizou-se que todos os alunos de letras Português-Espanhol, do primeiro
ao quarto ano, pudessem participar. Se o aluno entrar em contato com a literatura de língua
estrangeira desde o primeiro ano, ele tem mais tempo para conhecer os conteúdos que a

envolvem e a oportunidade de familiarizar-se mais com a língua estrangeira. Tendo mais
tempo de contato, terá, de fato, mais conhecimento adquirido auxiliando-o em sua formação
profissional.
Além dos alunos de Letras Português-Espanhol, todos os alunos dos cursos
vinculados ao CCHEL puderam participar, pois se entende que os conteúdos discutidos no
projeto têm relação com todas as áreas e o conhecimento, independentemente da sua
especificidade, é universal e um direito de todos.
Pelo exposto, o projeto apresentou-se como uma alternativa relevante para atender
as necessidades dos alunos e complementar o ensino de literaturas de língua espanhola,
bem como da história e outras expressões artísticas.
Além disso, este foi o primeiro projeto vinculado ao Laboratório de Ensino de
Literaturas, coordenado no momento pelo Prof. Paulo Konzen.
Procedimentos Adotados

O Projeto foi dividido em módulos temáticos. Em cada módulo foi apresentado um
momento histórico, juntamente com análises de representações artísticas pertinentes ao
tema. Os módulos foram divididos nos seguintes temas (debatidos em encontros
quinzenais):

- Bloco Temático I: Idade Média e Renascimento;
- Bloco Temático II: Barroco;
- Bloco Temático III: Guerra Civil Espanhola e Pós-Guerra;
- Bloco Temático IV: Colonização da Hispano América;
- Bloco Temático V: Ditaduras na América Latina;
- Bloco temático VI: Realismo Mágico.

Resultados

Em relação aos resultados do projeto, pode-se afirmar que os objetivos propostos
foram cumpridos e que foi possível: a) aprofundar o conhecimento das expressões artísticas
de origem \língua espanhola; b) conhecer alguns autores e obras das literaturas de língua
espanhola; c) Ilustrar aspectos do momento histórico e do estilo literário dos autores e obras
estudados; d) relacionar e problematizar o momento histórico atual com a arte; e) realizar
interlocuções com outras áreas do conhecimento e disciplinas, relacionando aspectos da
literatura espanhola com a brasileira, inglesa e alemã.

Considerações Finais

Considera-se que a realização do projeto foi de grande valia para a coordenadora do
mesmo e para os participantes. Como o curso de Letras possui dupla licenciatura é sempre
necessário que ocorram projetos de extensão como forma de complementar o que não
pode ser realizado em sala de aula, em uma disciplina normal. Levando em consideração
que discussões sobre Arte, História e Literatura são infinitas, sempre será positiva qualquer
iniciativa que vise esse tipo de discussão. O ponto negativo sobre o projeto foi sua
durabilidade. Como o mesmo se estendeu por vários meses, com, em média, dois
encontros mensais, muitos alunos desistiram, pois estavam envolvidos em outras
atividades, que também demandavam tempo e dedicação
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Resumo

O artigo visa apresentar as primeiras aproximações à temática socioeducação
expressa nas oitivas de adolescentes acusados de ato infracional atendidos pela 5ª
Promotoria de Justiça do Ministério Público de Toledo que foram viabilizados pela ação de
extensão do PAPPCA.
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Apresentação
O Projeto de Apoio à Política de Proteção à Criança e ao Adolescente (PAPPCA)
foi criado em 2011, é um projeto de extensão universitária no âmbito do Curso de Serviço
Social da Unioeste, os integrantes têm participado de iniciativas e de atividades para a
defesa e a promoção dos direitos de crianças e adolescentes dos municípios
compreendidos entre as regiões oeste e sudoeste do Paraná, que estão inseridos na área
de abrangência da Unioeste. Uma das ações diz respeito à parceria com a 5ª Promotoria
de Justiça do Ministério Público de Toledo compreendeu a necessidade e a importância de
qualificar o uso dos dados das oitivas dos adolescentes acusados de ato infracional por ela
atendidos, para o quê se tornou necessário o tratamento acadêmico-científico. Para esse
fim, o projeto de extensão universitária, integrado por docentes e acadêmicas do Curso de
Serviço Social passou a desenvolver a organização, sistematização e tabulação dos dados
presentes nos Registros das Oitivas relativos inicialmente aos anos de 2014 e primeiro
semestre de 2015. No ano 2017 a proposta visa analisar os dados referentes ao período
de 2015 segundo semestre e 2016. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da
análise das oitivas informais se deu através da leitura e levantamento dos dados, que foram
transferidos para planilhas no Excel a fim de possibilitar a análise. Portanto, este trabalho
tem como foco a socioeducação, que engloba da acusação à apuração do ato infracional
praticado por adolescentes.
Procedimentos Adotados

Para realizar da atividade adotou-se o seguinte procedimento metodológico:
a) Visita à 5ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Toledo a fim de acessar os
dados das oitivas;
b) Compreensão da temática a partir das leituras bibliográficas e produção textual inicial;
c) Organização dos dados: de posse dos dados foi elaborada uma tabela principal, no
programa Excel, na qual cada item registrado nas oitivas ganhou um campo próprio de
ordenamento. A partir dela, foram elaboradas tabelas secundárias, programadas para

contabilizar e permitir a formulação de gráficos das informações lançadas, viabilizando
assim a análise dos dados;
d) Análise preliminar dos dados coletados.

Resultados

O atendimento socioeducativo destinado aos adolescentes autores de ato
infracional, na perspectiva dos direitos humanos, tem seu marco a partir das legislações de
âmbito nacional e internacional. No Brasil, a promulgação da Constituição Federal de 1988
e do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 possibilitaram a implantação do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) entre 2006 e 2012. (FERRAZ,
CESCONETO, 2016).
A Constituição Federal e o Estatuto consideram a criança e o adolescente
inimputáveis, dada a sua condição de pessoa em desenvolvimento, ou seja, ainda sem
maturidade para o entendimento do caráter ilícito do ato infracional praticado. Nesse
sentido, elimina-se a culpabilidade. Mas isso não significa deixar o autor de ato infracional
isento de responsabilidades, mas sim sujeitos às normas das legislações especiais, que
estabelecem procedimentos para a apuração do fato e aplicação das medidas próprias: as
medidas socioeducativas. (BIDARRA, CESCONETO, FARIA, et.al., 2016).
Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura como Prática de
Ato Infracional, artigo 103, “considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou
contravenção penal” (BRASIL, 2017a).
Para Silva (2012), a socioeducação “é uma política que tem como proposta a
educação para a vida em liberdade”, devendo efetivar-se a partir do que preconizam as
legislações em relação às responsabilidades da família, da sociedade e do Estado, de modo
a proporcionar condição para o desenvolvimento do adolescente autor de ato infracional
enquanto sujeito de direitos.
Para se aplicar a medida socioeducativa o adolescente passa inicialmente pelas
fases processuais. Sendo a primeira delas a fase policial ou investigativa, a apreensão pode

ocorrer por meio do Auto de Apreensão (flagrante do ato infracional) ou pelo Boletim de
Ocorrência Circunstanciado, e também são realizados exames e perícias caso necessário.
Ocorrendo a apreensão do adolescente ele será encaminhado ao Juiz da Vara da Infância
e da Juventude para autuação e decisão quanto ao flagrante (liberação ou internação do
adolescente). O adolescente somente será privado de sua liberdade mediante ao flagrante
ou ordem escrita e fundamentada do Juiz, levando em conta a garantia da segurança
pessoal do adolescente e a manutenção da ordem pública (BRASIL, 2017b).
Após a fase policial ocorre à fase ministerial, o Promotor de Justiça irá ouvir o
adolescente e, se necessário e possível os responsáveis, vítima e testemunhas.
A partir daí é possível três encaminhamentos, sendo o arquivamento do processo, a
remissão com ou sem aplicação de medida socioeducativa e a representação, na qual
haverá aplicação de medida socioeducativa. Dado o encaminhamento se passa a fase
judicial, o Juiz da Vara da Infância e da Juventude recebe a representação, designa
audiência de apresentação e decide sobre a aplicação da medida cabível (BRASIL, 2017b).
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I – advertência;
II – obrigação de reparar o dano;
III – prestação de serviços à comunidade;
IV – liberdade assistida;
V – inserção em regime de semi-liberdade;
VI – internação em estabelecimento educacional;
VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ 1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de
cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
§ 2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de
trabalho forçado.

§ 3º. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. (BRASIL,
2017a).

Assim, por meio do adequado tratamento dos dados dispostos nesses Registros de
Oitivas é possível construir aproximações para com a realidade das práticas de ato
infracional na Comarca de Toledo, situada na região oeste do Paraná.
A 5ª. Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo está encarregada de atuar na
defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes dos seguintes municípios: Ouro
Verde do Oeste, São Pedro do Iguaçu e Toledo.

Figura 2 – Localização do município de Toledo, onde está situada a Comarca da 5ª.
Promotoria de
Justiça

Fonte: elaborada por Cristiane Klein (mestranda no Programa de Pós-graduação em
Desenvolvimento Regional e Agronegócio (PGDRA)/Unioeste-Toledo.
Em uma de suas atuações a Promotoria, nos termos do Estatuto da Criança e do
Adolescente, procede a Oitiva Informal:
Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no
mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial,
devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do
adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo possível, de
seus pais ou responsável, vítima e testemunhas.
Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério
Público notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo
requisitar o concurso das polícias civil e militar. (BRASIL, 2017a).
De posse dos dados contidos nos Registros de Oitivas houve uma solicitação da
5ª. Promotoria de Justiça, representada pela Promotora Kátia Krüger, aos docentes do
PAPPCA a fim de desenvolver o trabalho de tratamento (organização, sistematização e
tabulação) dos dados, iniciado no mês de abril de 2017, atividade realizada por bolsistas
de extensão, o tratamento de dados agora diz respeito ao segundo semestre de 2015 - com

um quantitativo de 156 oitivas e 2016 - com 306 oitivas, em continuidade a parceria iniciada
em julho de 2015 (ROEMER, TONIN, ROSSI, FARIA, 2015).
O Registro de Oitiva é o documento oficial que resulta do momento de encontro
entre o representante do Ministério Público e o adolescente acusado de autoria de ato
infracional, que tanto pode servir para a aplicação de remissão ou para oferecer denúncia
de cometimento de ato infracional ao poder judiciário, que pode aplicar a medida
socioeducativa cabível.
As ‘oitivas são cerimoniais’, que ocorrem para sustenta o mito de uma justiça juvenil
individualizada e participativa, que leve em consideração a condição de ‘pessoa em
desenvolvimento’, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, gerando a
representação judicial que garante a eficiência do sistema de atendimento ao adolescente
(OLIVEIRA, 2016, p.203).
As oitivas são parte desse mito, já que consistem no momento em que os
adolescentes mais têm participação no processo, participação essa supostamente
caracterizada pela informalidade, diferentemente das audiências, já encaminhado como réu
e tem menor oportunidade de falar representação judicial que garante a eficiência do
sistema de atendimento ao adolescente (OLIVEIRA, 2016, p.201).
As oitivas informais promovem a participação mitificada do adolescente na justiça e
se tornam importantes para o processo de tomada de decisão da Promotora de Justiça,
apresentando o mesmo peso das informações documentais oficiais. No entanto, essa
postura vária de acordo com o entendimento e envolvimento da promotoria com a área da
criança e do adolescente.
Até o presente momento foram organizadas as ações da atividade de extensão, que
por ser uma atividade individual, tem apresentado algumas dificuldades como a leitura de
cada uma das oitivas e na sequencia o registro nas tabelas, o que tornou o trabalho lento.
Frente a isso se optou por convidar uma colaboradora à ação a fim de facilitar o andamento
da atividade. Assim, foram tabulados 14% das oitivas referentes a 2015, demonstrando que
será necessário um investimento maior por parte da equipe para finalizar a atividade no
tempo previsto.

Considerações Finais

Os resultados preliminares da atividade de extensão possibilitaram à aproximação a
temática da socioeducação, mais especificamente as oitivas informais de adolescentes
acusados de ato infracional, apresentam várias possibilidades de apropriação do
conhecimento e de vivencias. A extensão universitária tem sido uma dessas possibilidades
de fomentar o aprendizado e também o exercício profissional. Também se iniciou a
tabulação de dados das oitivas de adolescentes atendidos pela 5ª Promotoria de Justiça do
Ministério Público de Toledo, o que tem propiciado a reflexão sobre o atendimento prestado
aos adolescentes e a forma como tem sido qualificado as ações e os serviços a ele
prestados.
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Resumo
A Estatística é a ciência que se utiliza das teorias probabilísticas para explicar a
frequência da ocorrência eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimento
modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de
fenômenos futuros, conforme o caso. Algumas práticas estatísticas incluem, por exemplo,
o planejamento, a sumarização e a interpretação de observações. Dado que o objetivo da
estatística é a produção da melhor informação possível a partir dos dados disponíveis,
alguns autores sugerem que a estatística seja um ramo da teoria da decisão. Esta ciência
tem aplicações em todas as áreas do conhecimento humano e devido às suas raízes
empíricas e seu foco em aplicações, a estatística geralmente é considerada uma disciplina
distinta da matemática, e não um ramo dela. A estatística é uma ciência que se dedica à
coleta, análise e interpretação de dados. Preocupa-se com os métodos de coleta,
organização, resumo, apresentação e interpretação dos dados, assim como tirar
conclusões sobre as características das fontes de onde estes foram retirados, para melhor
compreender as situações. Porém, acadêmicos ou profissionais que não são desta área,
muitas vezes têm dúvidas em, por exemplo, quanto deve ser o tamanho da amostra em sua
pesquisa para que a mesma tenha uma margem de erro baixa e um grau de confiança alto,
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não sabe qual o melhor método de coleta dos dados, muito menos qual deve ser o método
estatístico a ser utilizado na análise dos dados. Assim, o objetivo desta atividade é o de
prestar assessoria estatística a profissionais e acadêmicos que por ventura venham a ter
dificuldade na aplicação de métodos de coleta, organização, resumo, apresentação e
análise de dados observacionais ou experimentais.

Apresentação

Acadêmicos e/ou profissionais que não são da área de estatística, muitas vezes têm
dificuldade na aplicação de métodos de coleta, organização, resumo, apresentação e
análise de dados estatísticos, o que requer um profissional dessa área para realizar uma
assessoria, a fim de exaurir suas dúvidas.

Assim, este trabalho tem como objetivos: prestar assessoria estatística a
profissionais e acadêmicos que por ventura venham a ter dificuldade na aplicação de
métodos de coleta, organização, resumo, apresentação e análise de dados observacionais
ou experimentais. Mais especificamente, objetiva-se prestar assessoria Estatística nas
seguintes áreas: Técnicas de amostragem, Dimensionamento de amostra, Estimação de
parâmetros, construção de gráficos e tabelas, testes de hipóteses, estatística não
paramétrica, correlação, análise de regressão, estatística experimental (Análise de
variância e testes de comparações múltiplas) e controle estatístico de qualidade.

Procedimentos Adotados

Esta atividade de extensão foi divulgada no site da Unioeste, em grupos de e-mails,
no Facebook, em grupos de WhatsApp e por meio de cartazes em instituições de ensino
superior de Foz do Iguaçu. Independentemente do meio de divulgação, constou o Local, o

horário, o número de telefone para contato, email e os tópicos estatísticos a serem
abordados.
O local de atendimento foi a sala dos professores do Campus de Foz do Iguaçu, de
vido à facilidade de acesso.
O interessado na assessoria estatística entrou em contato pelo telefone ou e-mail
para marcar um horário, para não haver conflito entre os atendimentos. No momento do
atendimento a pessoa deverá preencheu uma ficha, constando seu nome, a instituição, a
data e o horário do atendimento. Ao entrar em contato, foi informado à pessoa que, a
mesma deveria levar o material ou arquivo, onde constou o objetivo de sua pesquisa,
dados, etc., no local de atendimento citado, a fim de possibilitar a investigação do método
mais adequado a ser aplicado. Após essa investigação foi explicado como funciona o
método, bem como serão indicados os materiais didáticos e softwares que abordam a
metodologia a ser aplicada. Se, mesmo depois das dicas, o pesquisador não for capaz de
realizar a sua própria análise, poderá receber uma ajuda do assessor.
O software indicado para análise dos dados foi o Minitab 17, pois, segundo
triola(2004) e , e Hines, Goldsman, Montgomery (2006) é uma ferramenta poderosa.

Resultados

Nesta atividade foram atendidos alunos e professores dos programas de pósgraduação em sociedade cultura e fronteira e de saúde pública, bem como alunos e
professores dos cursos de turismo e engenharia, como mostra a figura a seguir:

Figura 1 – Assessoria estatística a alunos e professores da Unioeste.

Considerações Finais

A assessoria estatística é essencial, pois profissionais e acadêmicos que não são
desta área, não têm experiência em análise de dados, o que foi constatado nos
atendimentos realizados, onde, de um modo geral foram esclarecidas as dúvidas quanto à
melhor metodologia a ser utilizada, bem como executá-la.
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Resumo

A obesidade é uma doença crescente em todo o mundo, que gera alterações
fisiopatológicas no indivíduo, acarretando diversas doenças, portanto, se faz necessário o
acompanhamento e tratamento dessa população. Para coletar dados a respeito do estilo
de vida dos participantes, nos últimos meses vem sendo aplicado um questionário. O
objetivo deste trabalho é apresentar resultados parciais da aplicação desse questionário,
incluindo o grau de obesidade e a profissão.
Apresentação

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido
adiposo no organismo. Sua causa é multifatorial e depende da interação de fatores

139

Docente, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail: gknakayama@gmail.com

140

Discente, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. E-mail: bponze@hotmail.com

141

Discente, Fisioterapia, CCBS, Cascavel. Email: grazielisilva1@live.com

genéticos, metabólicos, sociais, comportamentais e culturais (TAVARES, NUNES,
SANTOS, 2010).
Devido ao aumento de sua incidência, a obesidade pôde ser considerada a mais
importante desordem nutricional (FRANCISCHI et al., 2000), não somente em países
desenvolvidos, mas também em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento
(GONZÁLEZ-GROSS, MELÉNDEZ, 2013; POPKIN, DOAK, 1998) e está associada a altos
índices de mortalidade (FLEGAL et al., 2013). No Brasil, segundo dados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2015, mais da metade da
população brasileira apresentou-se com sobrepeso ou obesa.
São vários os distúrbios fisiopatológicos decorrentes da obesidade, incluindo
distúrbios cardiovasculares, endócrinos, respiratórios, entre outros (MANCINI, 2001). Tanto
o excesso de peso quanto a obesidade estão associados com a incidência de várias
comorbidades, incluindo a diabetes tipo II, câncer, doenças cardiovasculares, osteoartrite,
asma, doenças da vesícula biliar e dorsalgia crônica (GUH et al., 2009). Além disso,
possuem menor qualidade de vida, maior tendência ao isolamento social e à depressão
(TAVARES, NUNES, SANTOS, 2010).
Em decorrência das várias alterações causadas pela obesidade e de seu impacto na
vida dos indivíduos obesos (GONZÁLEZ-GROSS e MELÉNDEZ, 2013; HERNÁNDEZ et
al., 2013), destaca-se a importância do acompanhamento e tratamento dessa população.
Para auxiliar no tratamento da obesidade, uma importante questão a ser colocada é
a avaliação do estado de saúde dos indivíduos, incluindo vários aspectos, como nível de
atividade física, independência nas atividades de vida diária, tipo de trabalho exercido,
dentre outros. Para tanto, foram aplicados questionários nos participantes do projeto. O
objetivo deste trabalho é apresentar resultados parciais da aplicação desses questionários,
incluindo o grau de obesidade e a profissão.

Procedimentos Adotados

O acompanhamento é realizado por uma equipe multiprofissional, que atua de
maneira interdisciplinar. Os obesos são acompanhados pelo Serviço de Cirurgia Bariátrica
e Metabólica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), bem como pelo Centro
de Reabilitação Física da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (CRF - Unioeste).
Atualmente, o grupo de pacientes é composto por 40 pessoas e abrange outros municípios
além de Cascavel.
No HUOP, os obesos são acompanhados através de reunião mensal,
estabelecidas pelo Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, onde são abordados
assuntos diversos com relação à mudança do estilo de vida, incluindo nutrição, atividade
física e estado psicológico. As reuniões são realizadas de modo dinâmico, envolvendo a
participação de diferentes profissionais e dos pacientes. Os profissionais que compõem a
equipe são: médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas
e assistentes sociais.
Nos últimos meses, vem sendo realizada a aplicação de um questionário
estruturado e do Questionário Internacional de Atividade Física versão longa (IPAQ) em
forma de entrevista pela equipe da fisioterapia, a fim de reunir alguns dados sobre essa
população e direcionar os profissionais que atuam no tratamento dessa doença a realizar
uma melhor assistência ao indivíduo obeso, de modo a alterar seu estilo de vida e tornar
mais inteligentes as escolhas do dia-a-dia para uma vida saudável. Posteriormente, esses
dados serão utilizados no desenvolvimento de outros trabalhos científicos.
A aplicação do questionário estruturado reune dados a respeito da profissão
exercida, presença de doenças associadas, dores e tratamentos prévios e independência
nas atividades de vida diária, sendo destacadas também quais as principais dificuldades
encontradas por eles no dia-a-dia.
O IPAQ reune os dados referentes ao nível de atividade física dos indivíduos. O
questionário abrange cinco domínios: atividade física no trabalho; atividade física como
meio de transporte; atividade física em casa (trabalho, tarefas domésticas e cuidar da
família); atividades físicas de recreação, esporte, exercício e de lazer; e tempo gasto
sentado. Em cada domínio, procura-se investigar por quanto tempo o indivíduo realizou

atividade física moderada e vigorosa durante a última semana antes de responder o
questionário, além do tempo de permanência sentado durante um dia da semana e um dia
do fim de semana (MATSUDO et al., 2001).

Resultados

Foram coletados alguns dados de seis participantes. As idades variaram de 34 a 62
anos. Desses, a maioria foi classificado como obeso grau III (quatro indivíduos do sexo
feminino) e a minoria como obeso grau II (dois indivíduos do sexo masculino) de acordo
com o Índice de Massa Corporal (expostos na Tabela 1).
Tabela 1 – Índice de Massa Corporal (IMC) dos indivíduos
Indivíduo

IMC

Classifica
ção

I

38,87

Obeso
grau II

II

40,38

Obeso
grau III

III

45,49

Obeso
grau III

IV

69,17

Obeso
grau III

V

37,20

Obeso
grau II

VI

50,19

Obeso
grau III

Dos entrevistados, metade trabalha e a outra metade não. As profissões foram:
“bicheiro” (dono de banca), agricultor e auxiliar de cortes de carnes. Das profissões, duas
exigem um trabalho mais ativo (agricultor e auxiliar de cortes de carnes), mas, apesar disto,
o indivíduo que trabalha como auxiliar de cortes de carnes apresenta o maior IMC dentre
os três trabalhadores. É importante destacar que o ambiente de trabalho tem associado-se
com o aumento de peso. As características que interferem nesse fato são o trabalho em
turnos (noturno), a carga excessiva de trabalho e o estresse psicológico e social no trabalho
(SIQUEIRA et al., 2015).

Considerações Finais

Os achados neste trabalho permitem levantar importantes questões a respeito da
influência do trabalho na manutenção da obesidade, visto que a maioria foi classificada
como obeso grau III e três indivíduos são trabalhadores. Dos três trabalhadores, dois
realizam um trabalho mais ativo e, consequentemente, apresentam um maior gasto
energético, portanto, se fazem necessárias investigações aprofundadas sobre o tema.
Também se destaca a importância do acompanhamento dos indivíduos obesos por uma
equipe multidisciplinar, visto as várias alterações que esta doença causa.
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Resumo
Segundo o artigo 196 da constituição federal nos informa que as saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Considerar esse conceito e aplicalo na população geral é uma atividade difícil devido às falhas e falta de recursos no sistema
único de saúde (SUS). Contudo, tornar prático a lei outorgada pelo artigo 196 é um grande
desafio na população carcerária e prisional do Brasil. Silva (2017) informa que um problema
nos presídios é a falta de acompanhamento psicossocial, principalmente de forma
preventiva para que se evite doenças mentais, contagiosas (principalmente a AIDS) e
ocorra uma adequada ressocialização. Uma medida preventiva eficaz evitaria que a
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promiscuidade e a desinformação dos presos aumentasse a transmissão da AIDS, muitas
vezes o preso chega em estado terminal, sem qualquer assistência por parte da direção do
presídio. Partindo da visão biopsicossocial do homem e considerando os conhecimentos
sobre medicina preventiva formulada por Leavell & Clark, associada a realidade de que os
presídios brasileiros são propícios aos mais diversos agravos devido a ambiência insalubre
do local, o projeto Atenção em saúde aos agentes penitenciários e apenados da
Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, em concordância com os princípios
norteadores do SUS vem através da prevenção primária atuando sobre os apenados,
familiares dos apenados e agentes penitenciários com medidas preventivas que visam a
prevenção de doenças comuns a esse grupo de risco.

Apresentação
Desde os primórdios da existência humana, a manutenção da homeostase fisiológica
que determina a interação efetiva do individuo humano com o seu meio vem sendo
interpretada de várias maneiras e por sua vez, gerando atitudes que visam à sua
manutenção, uma vez, que o desiquilíbrio gera o processo do adoecer. Recentemente, a
homeostasia, nomeada e compreendia como o termo saúde, vem agregando variáveis
(fatores físicos/biológicos, mentais e sociais) que, sem dúvida, são fatores inerentes ao bem
estar do ser humano, uma vez que somos seres biopsicossociais.
Diante deste fator intrínseco ao ser humano e considerando as alterações
politicas que regulamentaram a formulação da constituição de 1989 e as normas do sistema
único de saúde (SUS) no Brasil, compreendemos que a saúde além de ser um direito de
todos e dever que deve ser garantido pelo estado, é um fator indissociável a nossa
sobrevivência e deve ser assegurada nos mais diversos ambientes e situações, sem
preconceitos e discriminações, uma vez que a saúde é necessária a vida e está é um direito
de todo ser humano.
Mediante a isso e ao entendimento de que a população prisional é reconhecida como
um grupo com maior risco de adoecimento do que a população geral sendo isto motivado

pelas dificuldades em se estabelecer estratégias efetivas que possam incidir sobre o seu
bem estar. E, acrescentando-se ainda que a superlotação das celas, sua precariedade e
sua insalubridade tornam as prisões um ambiente propício à proliferação de epidemias e
ao contágio de doenças. Todos esses fatores estruturais associados a possibilidade de má
alimentação dos presos, sedentarismo, uso de drogas, a falta de higiene e toda a
lugubridade da prisão, fazem com que um preso que adentrou em condição sadia, de lá
não sairá sem ser acometido por uma doença ou com sua resistência física e saúde
fragilizadas (ASSIS, 2007).
Tendo a consciência dessa situação e conhecendo a necessidade da
Penitência Estadual de Francisco Beltrão, foi elaborado o projeto cuja gênese teve inicio
em 2014, após uma solicitação à UNIOESTE para o desenvolvimento de projeto com
atividades de saúde voltadas aos apenados. O projeto visa basicamente medidas
preventivas que são estruturadas pelo modelo de Leavell & Clark. O modelo proposto por
Leavell & Clark analisava a história natural da doença e a subdividia em três níveis de
prevenção (apud DEMARZO, 2008). Nesse modelo, a promoção da saúde se limitava e
compunha um nível de atenção da Medicina Preventiva (prevenção primária), constituindo
ações destinadas ao desenvolvimento da saúde e bem-estar gerais no período de prépatogênese. Partindo disso, o projeto realiza atividades com os familiares, agentes
penitenciários e fornece palestras para os apenados, faz entrega de panfletos aos familiares
e concomitantemente explica finalidade do que esta sendo exposto no folheto. Além disso,
o projeto oferta suporte a todas as medidas de prevenção de doença da penitenciaria,
visando a redução da incidência do processo do adoecer naquele ambiente.
O projeto tem elaborado e reelaborado palestras cuja demanda são mais que
necessárias na penitenciaria. Entre as palestras realizadas os temas de destaque são:
Higiene pessoal, Micoses, Gripe, Hepatites, HIV, Hipertensão, Medidas de controle do
estresse, Combate ao tabaco, Controle do sal nos alimentos (visto que os apenados usam
muitos condimentos), Perigos do abuso de drogas, Dengue, Doenças sazonais, Perigos da
automedicação, Prevenção a saúde do homem entre outros temas. O que é consoante com
Plano nacional de Saúde no sistema penitenciário, onde é defendido que o conjunto das

atividades realizadas pelas equipes de saúde nas unidades prisionais deve englobar a
prevenção em DST/aids, independente da raça, etnia, idade, sexo, orientação sexual,
identidade de gênero e natureza do crime (Brasil, 2016). Partindo dessa condição, as
palestras produzidas pelo projeto são baseadas em artigos médicos, livros de Clinica
médica como Harrison medicina Interna, Cecil Clínica médica, protocolos do ministério da
saúde e seus temas são adaptados para a realidade da penitenciaria conforme suas
normas de segurança e as suas demandas. Vale adicionar também, que o material ofertado
a penitenciária tem a linguagem acessível visando a compreensão do interlocutor (agentes
e apenados) . Por meio de apresentações power point (recurso multimídia) são enviadas
essas palestras para que sejam apresentadas aos apenados e agentes penitenciários em
momentos os quais não possamos estar presentes, ou mesmo para reforçar as
informações.
Tem sido realizado na penitenciaria ações com os familiares, onde foram
realizadas as atividades de mensuração da pressão arterial, verificação da frequência
cardíaca, frequência respiratória, pesagem, medida de altura e da circunferência
abdominal. Conforme encontrava-se pressão arterial limítrofes (130-139mmHG) ou mesmo
hipertensão (PA 140mmhg), taquicardia e taquipneia orientava-se sobre a necessidade de
procurar a UBS mais próxima da residência para verificação periódica pois há indícios de
hipertensão. Avaliou-se o IMC corpóreo, os riscos de sobrepeso e obesidade e caso
constatado eram orientadas medidas para perca de peso, a necessidade de alimentação
saudável, como também orientação para a necessidade de procurar um medico na UBS
próxima a sua residência e se possível uma nutricionista.
Ademais tem sido realizadas reuniões para andamento e adaptações ao
projeto como também adesão de ações interdisciplinares ao qual estivemos envolvidos há
cerca de um ano, no intuito de atender as famílias dos apenados como também aos agentes
penitenciários em suas mais diversas áreas. As ações tem envolvido as instituições
beltronenses como Patronato, Secretária Municipal de Saúde, Unioeste com os Cursos de
Medicina, Nutrição e Direito, Curso de estética e cosmetologia da Unipar e o Senac, onde
são ofertadas múltiplas atividades ao público alvo, sendo necessário que eles passassem

por todos os guichês com o intuído de ofertar um serviço multiprofissional e ofertando
acolhimento, sem distinção de raça, idade, sexo.
Na Ação de cidadania o projeto ATENÇÃO EM SAÚDE AOS AGENTES
PENITENCIÁRIOS E APENADOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE FRANCISCO
BELTRÃO- PR foi responsável por 3 ações: Medição e pesagem com subsequente calculo
de IMC e após essa avaliação orientação personalizada que levava em consideração cada
biótipo, sexo, orientações sobre como obter uma vida mais saudável e com maior qualidade
de vida. A segunda atividade realizada foi aferição dos sinais vitais e da pressão artéria,
onde antes da semio técnica, era realizada uma pequena anamnese e posteriormente,
orientava-se sobre a necessidade da busca de atendimento médico se necessário.
Também era realizada em um último momento, uma pequena orientação sobre hábitos de
higiene que são necessários no dia-a-dia para a prevenção de doenças e a entrega do
panfleto ilustrativo baseado nas informações do ministério da saúde sobre higiene pessoal.
Nesse evento, foram atendida cerca de 100 pessoas, principalmente moradores/familiares
que residem na região, contudo, vale acrescentar que familiares da região norte e noroeste
também se faziam presentes no evento, o que prova, que o projeto embora atue
predominante no sudoeste do Paraná tem focos de atenção em outras regiões do estado.
As palestras têm sido ofertas aos agentes penitenciários, uma vez que estes
também fazem parte do grupo de risco às doenças do ambiente penitenciário. As palestras
são ministradas pela equipe de enfermagem da penitenciária as quais recebem orientação
previamente sobre os temas propostos e cabe a elas a fazer o papel de ponte entre o projeto
e a penitenciária com as dúvidas que os agentes podem vir sobre o tema. As dúvidas são
entregues ao extensionista, e cabe a este pesquisar e pedir apoio dos médicos envolvidos
para dar a devolutiva aos agentes com o objetivo de consolidar uma orientação eficaz sobre
o processo saúde-doença.
As palestras ofertadas aos apenados ocorrem no pátio de sol com aparelho
multimídia e também na escola da penitenciária, onde na sequencia das palestras, a
enfermeira e a professora de ciências/biologia aprofundam o que foi passado, promovendo
dessa maneira o acesso ao conhecimento e consolidação do mesmo. As eventuais dúvidas

são encaminhadas aos responsáveis do projeto e posteriormente, devolutivas são das,
visando estabelecer uma relação que proporcione o conhecimento sobre as diversas
profilaxias possíveis.
Se não só isso, estivemos atuando em conjunto com médicos colaboradores
do projeto, na devolutiva do prognóstico de exames laboratoriais (hemogramas completo,
PCR, dosagem de vitaminas e perfil lipídico) feitos aos agentes penitenciários. Ficou ao
projeto a responsabilidade de orientar sobre o risco da hipertensão e diabetes como
também, sobre o risco da hipercolesterolemia e sobre a deficiência de vitamina D.

Procedimentos Adotados

O projeto iniciou com um apanhado teórico e realização subsequente de reuniões
junto a equipe da penitenciária para adotar métodos viáveis;
Em um segundo momento, deu-se inicio a preparação de palestras voltadas aos
apenados e agentes penitenciários sobre medidas de saúde viáveis a serem realizadas em
seu dia-a-dia para evitar o adoecimento destes: Higiene pessoal, Micoses, Gripe, Hepatites,
Hipertensão, Medidas de controle do estresse, Combate ao tabaco, Controle do sal, Perigos
do abuso de drogas, Dengue, Doenças sazonais entre outras; Tais palestras são
preparadas e são apresentadas aos agentes penitenciários e aos apenados conforme a
possibilidade, viabilidade e segurança necessária.
Com relação às atividades práticas temos aferição dos sinais vitais para
controle de pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória no intuito d
prevenir doenças cardiovasculares e monitorar as mesmas no caso de indivíduos
cardiopatas, voltada aos agentes penitenciários e familiares dos apenados e avaliação do
estado de nutrição de agentes e familiares da penitenciária através da avaliação da
circunferência abdominal, altura e pesagem, com subsequente calculo do índice de massa
corpórea (IMC).

Resultados

Impacto na formação dos bolsistas do projeto, uma vez que a extensão tem permitido
uma visão biopsicossocial do homem, como também, fonte de estimulo ao pensamento
critico e não leviano sobre questões sociais.
Aceitação por parte das famílias do acolhimento que o projeto tem realizado, como
também, procura pelos mesmos de meios de modificarem seus fatores de risco.
Adesão dos agentes e apenados ao projeto, uma vez que o projeto passou a ser
visto como um facilitador e não um campo de pesquisa, onde o beneficio é unicamente da
universidade.
Considerações Finais

O projeto tem permitido uma formação mais humanística dos bolsistas no que se
refere ver o outro como uma pessoa e não como um delinquente (O projeto ensina a não
ter uma ideia pre concebida do outro e isso é de extrema importância para o profissional
médico). Além disso, temos dado muito importância a saúde do trabalhador, pois diante do
ambiente e da rotina de trabalho do agente, temos desenvolvido ações de promoção a
saúde.
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(45) 9.9844-4135.
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL À PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE
DOENÇA DE PARKINSON: UM AUXÍLIO NO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
CLÍNICO
Paulo Eduardo Mestrinelli Carrilho145 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Emanuelle Bianchi da Silva146, Brenda Camila Reck de Oliveira147,
Letícia da Silva Schran4, Taline Alisson Artemis Lazzarin Silva5
Marcia Mendes6
Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Atenção Integral à Terceira Idade
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Doença de Parkinson; Qualidade de vida; Arteterapia.

Resumo

Com o aumento da expectativa de vida e envelhecimento populacional, estima-se
que o número de pacientes com doença de Parkinson irá dobrar até 2030. O tratamento
multidisciplinar é a melhor abordagem para esses pacientes. O projeto de extensão
intitulado “Atendimento ambulatorial de pacientes parkinsonianos” visa melhorar a
qualidade do atendimento fornecido por meio da realização de atividades de arteterapia, a
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qual melhora as habilidades motoras, funcionais e cognitivas e tem impacto positivo sobre
a qualidade de vida dos sujeitos.

Apresentação

Estamos vivenciando um processo de transição demográfica no mundo e pessoas
com mais de 60 anos corresponderão a 33,7% da população brasileira. Esse é um dado
alarmante, principalmente, para a saúde pública. Com esse novo perfil populacional,
espera-se que doenças típicas de idosos tornem-se mais prevalentes1. O que é o caso da
doença de Parkinson (DP), estima-se que o número de casos irá dobrar até 2030, o que
corresponderá a 12 milhões de casos no mundo1,2. A DP corresponde à segunda doença
neurodegenerativa mais prevalente e compromete a qualidade de vida e de
envelhecimento1. O tratamento da doença envolve medidas farmacológicas e nãofarmacológicas, sendo a abordagem multidisciplinar sugerida como a melhor alternativa2.
A atividade de extensão é realizada no ambulatório de Neurologia do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná – HUOP desde 2003, tem caráter multidisciplinar e
permanente e tem como objetivo o atendimento fornecido a um segmento específico da
população,

os

pacientes

com

doença

de

Parkinson.

Dentro

do

atendimento

multiprofissional, também foi realizado durante o ano de 2016, atividades conhecidas como
arteterapia nesses pacientes. O projeto é vinculado a Pró- Reitoria de Extensão.
As atividades de arteterapia auxiliam na melhoria da qualidade de vida e no
enfrentamento do quadro clínico, pois, estimulam a função cognitiva, memória e
concentração, o que resulta em alívio do nível de estresse e aumento da autoestima, sendo
trabalhada também, a função motora, proporcionando aos indivíduos maior coordenação
nos movimentos ao longo da prática das atividades.

Procedimentos Adotados

As atividades do projeto de extensão são realizadas no ambulatório de Neurologia
do HUOP, tendo como população alvo, os pacientes com diagnóstico de DP. Os encontros
com os pacientes ocorrem semanalmente e as atividades são realizadas por acadêmicos
de Enfermagem e Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus
Cascavel, sob supervisão e orientação do médico neurologista e docente do curso de
Medicina da UNIOESTE (Paulo Carrilho). Os recursos utilizados são: tintas, pincéis, papéis
coloridos, lápis de cor, cola, recortes de revistas, sendo realizadas atividades de desenho,
pintura, recorte, colagem e confecção de figuras geométricas.
Enquanto os pacientes aguardam a consulta médica propriamente dita, são
estimulados a participar das atividades de arteterapia e incentivados a desenvolverem sua
criatividade, pois, segundo Norgren (2011) a realização de atividades de arte, possibilita ao
indivíduo entrar em contato com seu universo interno, facilita a expressão de seus
sentimentos e emoções e permite o autoconhecimento. Assim, os indivíduos podem
manifestar suas sensações através da arte, sendo que este é um pilar importante no
processo de seu enfrentamento da doença e recuperação3. O paciente é livre para decidir
se quer ou não participar da atividade.
Segundo Zago (2005), a arteterapia é a terapia onde a expressão artística é
o principal veículo de comunicação, essa arte não requer uma preocupação estética, seu
principal objetivo é somente possibilitar e facilitar a comunicação4. Todos os indivíduos,
principalmente, os que se encontram em sofrimento físico e/ou psíquico, tem a necessidade
de criar e de manifestar a arte criada, nesse sentido, as terapias alternativas, como a
arteterapia, vêm sendo vistas como maneiras de promoção, preservação e recuperação da
saúde5.
As abordagens em grupo e atividades que envolvem as habilidades motoras trazem
inúmeros benefícios, além da ampliação das redes sociais dos pacientes. Por meio da
realização destas atividades, o paciente com Parkinson é convidado a ter uma interação
social maior, promovendo a diminuição dos sintomas depressivos e a ampliação do convívio
social6.

A arteterapia é uma proposta tão significativa na vida do indivíduo, pois, na
execução de seus traços, embargados pela emoção, possibilita ao artista a expressão da
vivência de suas dificuldades, conflitos, medos e angústias, configurando-se um eficaz meio
para canalizar de maneira positiva os conflitos pessoais e ampliar sua interação com o
mundo exterior7. A atividade artística desperta o potencial das pessoas e com seu poder de
tocar intensamente as emoções de seus participantes consegue torna-los mais felizes,
melhorando a qualidade de vida desses indivíduos8.

Resultados
Durante a execução do projeto diversas “obras de arte” foram realizadas pelos
pacientes com DP, as quais, foram arquivadas em uma pasta para que possam, inclusive,
serem vistas pelos autores das obras e pelos demais participantes do projeto. O fato dos
pacientes poderem visualizar que conseguiram, apesar das dificuldades em realizar
movimentos finos e dos tremores, desenvolver algo bonito, que vale a pena ser guardado,
os estimula a retomar ou manter o desenvolvimento de atividades diárias simples. Além
disso, visualizar a arte feita pelos outros pacientes, permite que eles se sintam menos
excluídos e percebam que existem outras pessoas na mesma situação, o que aumenta a
autoestima e confiança dos pacientes.
Conforme relato dos próprios pacientes, percebemos que as atividades funcionam
como um auxílio para o enfrentamento do quadro clínico, contribuindo para a melhoria nas
atividades que envolvam habilidade motora, nas atividades funcionais do cotidiano e em
suas funções cognitivas como atenção, percepção e pensamento, melhorando assim a
qualidade de vida. A família do paciente também relata alívio do estresse sentido pelo
mesmo, pois, com a arteterapia há a possibilidade de o sujeito manifestar seus sentimentos
e sensações, proporcionando conforto significativo na vida de todos os envolvidos.
Importante ressaltar o papel das atividades de extensão, tanto para
acadêmicos, quanto para a população. Pode-se perceber um avanço no conhecimento
alcançado pelos acadêmicos durante essa atividade de extensão, pois, além de um

aprendizado maior sobre a patologia, obteve-se uma interação maior com idosos, os quais
muitas vezes são carentes por atenção, possibilitando assim, o aprimoramento do lado
humanitário da formação acadêmica.

Figura 1 – espiral feito com barbante colorido realizado por um dos pacientes
atendidos no projeto de extensão “Atendimento ambulatorial de pacientes Parkinsonianos”.
Considerações Finais

A atividade de extensão vem cumprindo com seu objetivo proposto de atendimento
multiprofissional, auxiliando os pacientes com doença de Parkinson e seus familiares no
enfrentamento do quadro clínico, contribuindo para a melhoria nas atividades que envolvam
habilidades motoras, funcionais e cognitivas, e, consequentemente, tendo impacto positivo
sobre a qualidade de vida dos sujeitos. A cada novo encontro, os pacientes têm

apresentado autoestima mais elevada, alívio do estresse e de quadros depressivos e maior
interesse em voltar a realizar suas atividades rotineiras, dessa forma, a família e o paciente
apresentam-se mais otimistas. Após o término do atendimento, incentivamos que as
atividades de arteterapia sejam incorporadas ao dia-a-dia do paciente e sejam realizadas
em casa; segunda relatos, isso tem acarretado benefícios a todos os envolvidos.
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Eleonor Álvaro Garbin Junior 148 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Natasha Magro Érnica2, Luiza Roberta Bin3, Mateus Palveski4,
Letícia Nadal5, Marcela Chiqueto de Araújo6, Felipe Guerra7, Tiago Nascimento de Moura8
Área Temática: Ciências da Saúde
Linha de Extensão: Saúde humana
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Cirurgia Oral-Menor; Atendimento Cirúrgico; Buco-MaxiloFacial.

Resumo
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Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de
qualidade e dos princípios éticos/bioéticos, tendo em conta que a responsabilidade da
atenção à saúde, tanto em nível individual como coletivo. Com base nisso, o aprendizado
proporcionado pelo atendimento clínico a esse projeto é a vivência dos residentes em
CTBMF da UNIOESTE aos conhecimentos cirúrgicos específicos apresentados pelos
professores e colaborador em CTBMF. A prestação do serviço no Atendimento Cirúrgico
no Centro de Especialidade Odontológica (CEO) é uma proposta de trabalho que busca o
atendimento a comunidade e ensino aos alunos da pós-graduação do programa de
residência em CTBMF. A ideia se inspira nos pressupostos do aprendizado proporcionado
pela vivência clínica que essa prestação de serviço tem a oportunidade de capacitar os
residentes em CTBMF a desenvolver o conhecimento para o atendimento do público alvo.
Os residentes participantes realizam os atendimentos e cirurgias ambulatoriais, discutindo
com os outros residentes e os preceptores, a fim de definir o diagnóstico o mais cedo
possível, traçar e executar o plano de tratamento mais adequado para cada caso. Assim,
pode-se afirmar que a continuação do projeto de extensão tem a acrescentar cada vez mais
conhecimento aos residentes, satisfação aos preceptores envolvidos, e melhora na
qualidade de vida dos pacientes atendidos.

Apresentação

A prestação do serviço no Atendimento Cirúrgico no Centro de Especialidade
Odontológica (CEO) é uma proposta de trabalho que busca o atendimento a comunidade e
ensino aos alunos da pós-graduação do programa de residência em CTBMF. A ideia se
inspira nos pressupostos do aprendizado proporcionado pela vivência clínica que essa
prestação de serviço tem a oportunidade de capacitar os residentes em CTBMF a
desenvolver o conhecimento para o atendimento do público alvo. Como objetivos principais,

além do atendimento aos pacientes que buscam o serviço, é possível contribuir para o
aprendizado clínico dos alunos e subsídios para novas pesquisas na área.
A Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (CTBMF) é uma área específica do
conhecimento exercida por profissional qualificado a executar procedimentos de maior
complexidade, na busca da eficácia e eficiência de suas ações. No exercício de qualquer
especialidade odontológica o cirurgião-dentista poderá prescrever medicamentos e solicitar
exames complementares que se fizerem necessários ao desempenho em suas áreas de
competência.
No Centro de Especialidade Odontológica são desenvolvidos procedimentos por
partes dos envolvidos em ambiente ambulatorial, para capacitação dos mesmos diante do
atendimento de pacientes dentro da área de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.
Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de
qualidade e dos princípios éticos/bioéticos, tendo em conta que a responsabilidade da
atenção à saúde, tanto em nível individual como coletivo. Com base nisso, o aprendizado
proporcionado pelo atendimento clínico a esse projeto é a vivência dos residentes em
CTBMF da UNIOESTE aos conhecimentos cirúrgicos específicos apresentados pelos
professores e colaborador em CTBMF.
Assim, com a realização desta prestação de serviço, residentes em CTBMF podem
obter maior conhecimento sobre os assuntos da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial,
além da maior capacitação no âmbito teórico e prático, beneficiando e proporcionando um
atendimento otimizado aos pacientes envolvidos. Objetivando sanar a demanda existe com
relação a pacientes portadores que buscam o atendimento na clínica odontológica da
UNIOESTE e oferecer tratamento conservador (clínico) ou radical (cirúrgico) para os
pacientes, conforme necessidade de cada um.

Procedimentos Adotados

Os procedimentos realizados são: extração de elementos dentários, raízes residuais
e terceiros molares, lesões patológicas, implantes e enxertos ósseos. Esses procedimentos
são realizados através de triagens de pacientes que buscam atendimento por conta própria
ou por encaminhamento das unidades básicas de saúde. As avaliações são realizadas
inicialmente pelos alunos da residência, os quais iniciam com anamnese e exame clínico,
preenchendo uma ficha clínica completa que inclui perguntas com informações pessoais,
queixa principal, percepção da dor que relatam, percepção de fatores relacionados à
queixa. Com as informações iniciais, discutem com os outros residentes e/ou com os
preceptores envolvidos no projeto. Juntos buscam encontrar a origem/etiologia das queixas
referidas pelos pacientes. Na maioria dos casos, solicitam exames complementares de
imaginologia odontológica, como radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de
face. Assim, com o exame clínico e os complementares, definem o diagnóstico e traçam o
plano de tratamento, respeitando as peculariedades de cada paciente e as necessidades
individualizadas de cada caso. Iniciando-se sempre pelo tratamento conservador, sendo
optado pelo cirúrgico em casos de pacientes que não respondem ao menos invasivo. Os
pacientes são encaminhados às outras clínicas de atendimento da UNIOESTE, onde
recebem atendimento como um todo, de acordo com suas necessidades. Nos casos de
tratamento não oferecido dentro da universidade, realiza-se orientação e redige-se carta de
indicação a profissionais aptos e capacitados. A necessidade de procedimentos cirúrgicos
sob anestesia geral envolve o atendimento no Hospital Universitário do Oeste do Paraná
(HUOP), necessitando então de uma equipe multidisciplinar, por necessitar de anestesista,
enfermeiros, de toda a equipe hospitalar, além do cirurgão buco maxilo facial e residentes.

Resultados

Durante o decorrer do projeto, foram atendidos xx pacientes, dos quais foram
diagnosticados na Clínica Odontológica da Unioeste e tratados no mesmo local, quando
apropriado. Nos casos de necessidade de tratamento hospitalar, os procedimentos foram

realizados no Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Os alunos residentes
acompanharam a cirurgia de uma paciente de 44 anos, com necessidade de lateralização
do nervo alveolar inferior, para posterior instalação de implantes, possibilitando o
restabelecimento de estética e função.

Figura 1: Intra oral, com ausência dos elementos posteriores inferiores do lado
direito.

Figura 2: Lateralização do nervo alveolar inferior direito.

Figura 3: Instalação dos implantes em região posterior.

Considerações Finais

Pode-se concluir que, para os residentes em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo
Facial da Unioeste, a prática dos atendimentos no Centro de Especialidades Odontológicas
da Clínica Odontológica da Unioeste vem agregando conhecimento prático e estimulando
a busca pelo conhecimento teórico referente ao assunto. Além disso, a comunidade externa
vem sendo beneficiada com atendimento especializado e eficiente, sanando seus
problemas e melhorando a qualidade de vida. Assim, pode-se afirmar que a continuação
do projeto de extensão tem a acrescentar cada vez mais conhecimento aos residentes,
satisfação aos preceptores envolvidos, e melhora na qualidade de vida dos pacientes
atendidos.
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ATENDIMENTO DE CLÍNICA FARMACÊUTICA NA FARMÁCIA ESCOLA
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Resumo
Este projeto tem por objetivo proporcionar atendimento clínico farmacêutico na
Farmácia Escola da UNIOESTE, para pacientes em risco de desenvolver problema
relacionado à farmacoterapia (PRF), de modo a identifica-los, resolvê-los e preveni-los, em
ações centradas no paciente. Após treinamento, foi realizado o atendimento de pacientes
para a identificação de PRF e analisadas as intervenções necessárias. Espera-se que estes
pacientes possam beneficiar-se com as intervenções que serão realizadas.

Apresentação
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O fenômeno de transição demográfica relacionado ao envelhecimento populacional,
o incremento da prevalência de condições crônicas e, por consequência, o aumento do uso
contínuo de medicamentos, constituem os principais fatores associados à crise nos
sistemas de saúde (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2016). A atuação do
farmacêutico no cuidado direto ao paciente, à família e à comunidade, a fim de reduzir a
morbimortalidade relacionada ao uso dos medicamentos, promover a saúde e prevenir a
doença e outras condições, é um desafio para o sistema de saúde brasileiro (CONSELHO
FEDERAL DE FARMÁCIA, 2013).
Patel e Zed (2002) estimaram que os problemas na farmacoterapia são responsáveis
por cerca de 9% a 24% das internações hospitalares provenientes dos atendimentos de
urgência. Eles afirmam ainda que cerca de 70% dos problemas na farmacoterapia seriam
preveníveis com a atuação clínica do farmacêutico. Além disso, problemas relacionados à
farmacoterapia (PRF) explicam grande parte da dificuldade de se alcançar as metas
terapêuticas em pacientes portadores de doenças crônicas (BRASIL, 2014a).
Vários trabalhos conduzidos no Brasil têm demonstrado resultados positivos dos
serviços farmacêuticos clínicos, em diferentes serviços de saúde, na redução de problemas
relacionados a farmacoterapia (BRASIL, 2014b).
Dentro deste contexto, em junho de 2015 a Farmácia Escola da UNIOESTE Farma
implantou um serviço de clínica farmacêutica, voltado para o acompanhamento
farmacoterapêutico de pacientes em risco de desenvolver PRF, de modo a melhorar o
controle da doença e prevenir novos problemas de saúde. Assim este projeto de extensão
visa oficializar tal atendimento como atividade de extensão. O objetivo deste projeto de
extensão é de proporcionar atendimento clínico farmacêutico de pacientes, em risco de
desenvolver problemas relacionados a farmacoterapia, de modo a identifica-los, resolvê-los
e preveni-los, em ações centradas no paciente.

Procedimentos Adotados

O atendimento clínico farmacêutico na Farmácia Escola é realizado conforme
orientações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014a; BRASIL, 2014b). Neste projeto, o
atendimento é realizado pela farmacêutica docente responsável pelo serviço ou ainda por
discentes do curso de farmácia, sob supervisão da farmacêutica. Todos os serviços
farmacêuticos prestados na Farmácia Escola têm amparo nas legislações atuais (BRASIL,
2009; CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2013). Todo atendimento é realizado em
ambiente reservado, de modo a garantir a privacidade das informações dos pacientes,
sendo mantido o sigilo das informações coletadas.
Inicialmente foi realizado um treinamento, por meio de vários encontros presenciais
com as alunas colaboradoras, onde foram abordados assuntos de farmacologia,
farmacoterapia, comunicação com paciente, consulta farmacêutica, cuidado farmacêutico,
problemas relacionados à farmacoterapia, documentação e registro de informações.
Posteriormente as alunas acompanharam várias consultas iniciais e de retorno, realizadas
pela docente.
Foi selecionado um paciente para cada aluna realizar individualmente a consulta, a
qual foi agendada em data/horário de acordo com a disponibilidade do paciente, da aluna
e da docente supervisora. O agendamento foi feito por telefone. Na consulta foram
coletadas informações sobre perfil do paciente, história social, problemas de saúde e
medicamentos utilizados, de acordo com o prontuário padronizado do serviço. Dados de
exames clínicos, laboratoriais, prescrições médicas, entre outros documentos relacionados
a saúde do paciente foram colhidos também na consulta. Além disso, foram aferidos
parâmetros clínicos de pressão arterial, glicemia capilar e medidas antropométricas. A
aferição destes parâmetros seguiu as orientações das legislações e de diretrizes em vigor
(BRASIL, 2009; PARANÁ, 2014; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA
OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA, 2016; SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA, 2016; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016).
Após a coleta de dados, realizou-se uma análise de cada caso, a fim de avaliar e de
identificar os PRFs presentes e potenciais, de modo a propor intervenções com o intuito de
atingir as metas terapêuticas e a obter o máximo de benefício dos medicamentos.

Problemas da farmacoterapia podem ocorrer na seleção ou prescrição de medicamentos,
na administração e na utilização dos medicamentos pelo usuário, por erros de dispensação
ou de dificuldades de acesso, por má qualidade dos produtos farmacêuticos, por falhas de
comunicação na transição entre níveis assistenciais, pela ausência de monitoramento
adequado, ou, ainda, por características singulares do usuário que aumentam o risco de
eventos adversos ou falha terapêutica.
Após a identificação dos PRFs foi elaborado um plano de intervenções para cada
paciente, cujo objetivo foi definir ações para melhor manejo de seus problemas de saúde,
utilizando corretamente a farmacoterapia. Os dados foram digitados no Programa Excel e
analisados no Programa SPSS versão 13.0, por meio de estatística descritiva.

Resultados
As consultas foram agendadas separadamente nos seguintes dias:
21/10/2016, 28/10/2016 e 28/11/2016. Foram atendidos 3 pacientes, duas mulheres (53 e
65 anos) e um homem (60 anos), média de idade 60,0±5,6 anos.
Sobre os problemas de saúde referidos pelos pacientes, foram relatados pelos
pacientes 18 problemas de saúde (PS) ao todo, sendo a frequência de 8, 7 e 3, para cada
paciente, média de 6,0±2,6 PS por paciente. Todos referiram ter diabetes e hipertensão
arterial sistêmica (HAS), sendo que a classificação do estado clínico do diabetes, para todos
os pacientes, foi de não controlada e, para HAS, dois pacientes estavam com a doença
controlada. A HAS e o diabetes mellitus (DM) constituem os principais fatores de risco
populacional para as doenças cardiovasculares e isso tem motivado ações no controle
destas condições nos diferentes níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS),
especialmente no nível primário de atenção. A prevalência destas condições tende a
aumentar devido ao envelhecimento da população e à crescente urbanização, mas,
sobretudo, pelo estilo de vida pouco saudável (BRASIL, 2001).
Com relação aos medicamentos que os pacientes referiram estar em uso, sob
prescrição médica ou não, totalizou 34 medicamentos, média de 11,3±4,6 medicamentos
por paciente. Todos os pacientes referiram usar metformina e omeprazol e dois pacientes

referiram uso de hidroclorotiazida e insulina NPH. Embora não exista uma definição
universalmente aceita para polifarmácia ou politerapia, muitos autores definem o uso de
cinco ou mais medicamentos associados, sabendo que há estudos que consideram
polifarmácia tomar mais de três ou até mais de 10 medicamentos (RAMOS et al, 2016).
Foram identificados um total de 17 PRFs, média de 5,7±3,9 por paciente. Os tipos
de PRFs identificados se encontram descritos na Tabela 1. A maioria dos PRFs
identificados foram os problemas envolvendo a administração e adesão do paciente ao
tratamento (8 PRFs), que correspondeu a 47,1% do total de PRFs identificados nestes
pacientes. Muitos destes problemas poderiam explicar o não controle das doenças e reforça
o papel do farmacêutico na orientação sobre o uso correto dos medicamentos (BRASIL,
2014a). Os PRFs encontrados em todos os pacientes consultados foram omissão de dose
pelo paciente (subdosagem) e necessidade de monitoramento laboratorial. A omissão de
doses deve ser investigada, pois pode ocorrer por diferentes causas. Pode refletir
esquecimento, economia ou ainda manifestação de reação adversa ao medicamento. As
intervenções neste contexto devem ser direcionadas para cada causa específica (BRASIL,
2014a).
Tabela 1 – Tipos de problemas relacionados à farmacoterapia identificados na
primeira consulta dos pacientes
Tipo de Problema relacionado à farmacoterapia

N

Problemas envolvendo seleção e prescrição
Interação medicamento-medicamento

1

Condição clínica sem tratamento

1

Necessidade de medicamento adicional

1

Problemas envolvendo a administração e adesão do paciente ao
tratamento

3

Omissão de doses (subdosagem) pelo paciente

1

Adição de doses (sobredosagem) pelo paciente

1

Frequência ou horário de administração incorreto, sem alterar dose
diária

1
1

Descontinuação indevida do medicamento pelo paciente

1

Paciente não iniciou o tratamento
Automedicação indevida
Problemas na qualidade do medicamento
Armazenamento incorreto

1

Problemas relacionados ao monitoramento de medicamentos
Necessidade de monitoramento laboratorial

3

Problemas relacionados a efetividade do tratamento
Tratamento não efetivo com causa identificada

1

Para a resolução destes PRFs foram propostas 26 intervenções que estão descritas
na tabela 2. Foi realizada a consulta de retorno para todos os pacientes. Para um dos
pacientes, uma das intervenções realizadas na consulta de retorno, foi a doação de uma
caixa organizadora de medicamentos, a qual foi elaborada por uma das alunas
colaboradoras no projeto (Figura 1).

Figura 1 – Caixa organizadora de medicamentos para auxiliar na adesão do paciente

Tabela 2 – Tipos de intervenções farmacêuticas realizadas nos pacientes
Tipos de intervenções farmacêuticas

N

Informação e aconselhamento
Aconselhamento ao paciente/cuidador sobre tratamento específico

3

Aconselhamento ao paciente/cuidador sobre tratamentos de forma

2

Aconselhamento

não

2

Aconselhamento ao paciente/cuidador sobre condição de saúde

1

geral
ao

paciente/cuidador

sobre

medidas

farmacológicas

específica
Aconselhamento ao paciente/cuidador sobre armazenamento de

1

medicamentos
Alteração ou sugestão de alteração na terapia
Início de novo medicamento

2

Suspensão de medicamento

1

Alteração na frequência ou horário de adm. sem alteração da dose

1

Redução de dose diária

1

Outras alterações na terapia não especificadas

1

diária

Monitoramento
Recomendação de monitoramento laboratorial

3

Encaminhamento
Encaminhamento ao nutricionista

1

Encaminhamento ao fisioterapeuta

3

Outros encaminhamentos não especificados

1

Provisão de materiais
Lista ou Calendário posológico de medicamentos

2

Organizador de comprimidos ou dispositivo para auxiliar na adesão

1

ao tratamento

Considerações Finais
Tendo em vista que poucas disciplinas no curso de farmácia são focadas para o
cuidado farmacêutico, o treinamento realizado foi fundamental para dar segurança nas
atividades de atendimento ao paciente. Os períodos de greve e recesso acadêmico
dificultaram o andamento das atividades do projeto, bem como as coincidências de horários
para agendamento de reuniões da equipe do projeto e das consultas com os pacientes.
Mesmo assim, acredita-se que estes pacientes possam beneficiar-se com as intervenções
que serão realizadas, considerando os PRFs que foram identificados.
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Resumo

A Operação Rondon é uma ação desenvolvida pela Universidade Estadual de Ponta
Grossa juntamente com outras Instituições de Ensino Superior que visa o trabalho
voluntário de universitários que visa contribuir com a população comunidades carentes. A
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Unioeste desenvolveu atividades no município de Palmeira/PR e todas as ações foram de
acordo com a necessidade e demanda do local. O envolvimento entre população e
universitários foi satisfatório, obtendo um elevado índice de participantes nas ações.

Apresentação

A Operação Rondon é uma ação realizada pela PROEX-UEPG e coordenada pelo
Núcleo Extensionista Rondon da UEPG (NER-UEPG), sendo uma versão regional do
Projeto Rondon nacional, possuindo parcerias entre instituições de ensino superior para
inserir universitários na realidade de comunidades carentes na região dos Campos Gerais.
O objetivo da Operação é viabilizar o trabalho voluntário de alunos, agentes e
professores do município para contribuir em seu desenvolvimento. Possibilita os
acadêmicos a conhecerem outra realidade e possuindo uma nova perspectiva de vida. A
finalidade não é realizar ações assistencialistas, e sim, trabalhar com agentes
multiplicadores do conhecimento, obtendo resultados significativos e permanentes na
região de atuação (UEPG, 2017).
No período de 31 de julho a 13 de agosto de 2016, realizou-se a segunda edição da
Operação Rondon, onde foram escolhidos os municípios de Fernandes Pinheiro, Ipiranga,
Ivaí, Palmeira e Reserva. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
juntamente com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Centro de Ensino
Superior dos Campos Gerais (CESCAGE) foram designados a realizar ações no município
de Palmeira – Paraná.

Procedimentos Adotados

O município de Palmeira está localizado no estado do Paraná, possui uma região de
territorial de 1.457,262 km² e está a 80,90 Km da capital de Curitiba. De acordo com o
Censo de 2010, sua população era de aproximadamente 32.123 habitantes (BRASIL,
2017). A economia do município está assentada no setor primário: pecuária e agricultura,

onde destacam-se as culturas de soja, milho, feijão, arroz, cevada e trigo. No setor
secundário encontram-se as indústrias de beneficiamento e transformação de madeira,
bem como a indústria de laticínios (PARANÁ, 2017).
A Unioeste desenvolveu ações no Conjunto A (Cultura, Direitos Humanos e Justiça,
Educação e Saúde) e no Conjunto B (Comunicação, Tecnologia e Produção, Meio
Ambiente e Trabalho). A equipe ficou responsável por várias palestras e oficinas para os
mais diversos públicos, abrangendo os moradores da região. As principais oficinas
ofertadas foram:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Álcool e drogas: oficina foi realizada para estudantes do ensino médio de escola pública,
no qual foram abordadas as principais drogas lícitas e ilícitas.
Bullying e cyberbullying: realizada para ensino fundamental, estudantes de ensino médio e
ensino técnico, no qual abordou a importância de não praticar tal ato.
DST/AIDS: público alvo foram alunos de ensino médio, o qual foram realizadas dinâmicas
com perguntas e simulação de transmissão de DST.
Educação ambiental: abordava a importância de estar reutilizando materiais e realizando a
separação do lixo.
Envelhecimento saudável: meios e métodos para ter um envelhecimento com mais saúde,
hábitos de vida saudável.
Fumicultura: os malefícios da não utilização dos epi´s: a importância dos equipamentos de
proteção individual na manipulação dos fumos. Direcionada aos trabalhadores rurais.
Gestantes- direitos e prevenções: orientação as gestantes sobre os direitos que lhe
asseguram e as prevenções de doenças que podem ser transmitidas ao feto.
Hábito de vida saudável: orientação sobre melhor qualidade de vida, em relação a
atividade física e alimentação saudável.
Hipertensão e diabetes: orientação para os idosos sobre a hipertensão, os riscos da
hipertensão e sobre o pé diabético.
Oficina de massinha e amoeba: oficina para crianças sobre como estar fazendo massinha
e amoeba.
Planejamento familiar: orientação com usuários da rede de saúde sobre o planejamento
familiar, a importância de estar realizando um acompanhamento com profissionais de
saúde.
Saúde da mulher: principais doenças acometidas nas mulheres, como o câncer de mama e
câncer de colo de útero.
Sexualidade e desdobramentos: debate com alunos do ensino médio sobre a sexualidade,
a prevenção de doenças e opções sexuais.
Tuberculose: capacitação para agentes comunitários de saúde sobre a tuberculose, formas
de transmissão e tratamento.

•

Violência doméstica: palestra sobre a Lei Maria da Penha para alunos de ensino médio.

Também foram realizadas atividades como o “Domingo na Praça”, onde teve pintura
no rosto, Cine Rondon, leitura de livros, diversas brincadeiras e muita música. Aconteceu
também o mutirão da Dengue, no qual foram separadas equipes da Operação Rondon
juntamente com equipe do Exército, para estar realizando a coleta de lixo pelas ruas do
município.

Resultados
Foram duas semanas de palestras e oficinas no qual houve uma aceitação da
população Palmeirense, com participação ativa da comunidade e reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido. As atividades foram amplamente divulgadas através dos meios de
comunicação do município, atingindo todos os públicos. A Tabela 01 demonstra as ações
realizadas e o número de participantes.
Tabela 01 – Atividades realizadas pela equipe da Unioeste e número de participantes
das oficinas da Operação Rondon – Operação Palmeira/PR.
ATIVIDADE

Nº PARTICIPANTES

Alcool e drogas

654

Bullying e cyberbullying:

1.169

DST/AIDS

267

Educação ambiental

269

Envelhecimento saudável

53

Fumicultura: os malefícios da

127

não utilização dos epi´s

Gestantes:

direitos

e

75

prevenções

Hábito de vida saudável

232

Hipertensão e diabetes

243

Oficina de massinha e amoeba

817

Planejamento familiar

56

Saúde da mulher

137

Sexualidade e desdobramentos

779

Tuberculose

194

Violência doméstica

809

Considerações Finais

O município de Palmeira/PR acolheu a Operação Rondon, foram receptivos durante
a estadia dos universitários nos 15 dias de atividades, a população estava participativa e
os resultados foram satisfatórios após o fechamento das oficinas.
Não é necessário ir muito longe para conhecer outra realidade do povo
brasileiro, o estado do Paraná possui muitos municípios com baixo Índice de

Desenvolvimento Humano (IDH), e é preciso ter um olhar diferenciado nessa população
que merece um pouco mais de atenção.
Os rondonistas aprenderam que por mais que diversas reuniões eram feitas
toda noite, os imprevistos e improvisos aconteciam e a cooperação entre os universitários
foi fundamental para que o objetivo fosse alcançado. A união e o respeito pelo próximo
começavam entre as equipes, que tiveram a convivência durante duas semanas.
A experiência foi enriquecedora, na parte pessoal e profissional. A lição foi de
reconhecer o outro, tocar e ouvir com atenção a necessidade do próximo. O aprender foi
maior que o ensinar, a Operação Rondon é uma verdadeira experiência de vida que irá ficar
marcada nos moradores dos municípios integradores e nos participantes que lá estiveram.
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL –
PET SERVIÇO SOCIAL. TEMA – MEIO AMBIENTE E USO SUSTENTÁVEL DOS
RECURSOS NATURAIS
Profa. Dra. Marli Renate von Borstel Roesler 157 (Coordenador da Ação de
Extensão; Tutora do PET Serviço Social/Unioeste)
Participantes: Profa. Ms. Cristiane Carla Konno 158, Thais Regina Daumling
Comarella159, Ana Maria Martins 160, Thais de Biazzi Oenning161, Silvia Pacheco de

157

Professora Associada do Curso de Serviço Social e dos Programas de Mestrado em Serviço Social,

Desenvolvimento Rural Sustentável e Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE). Doutora em Serviço Social (PUC/SP) e Pós-Doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento
(UFPR). Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Ambientais e Sustentabilidade –
GEPPAS/UNIOESTE. Tutora do Grupo de Educação Tutorial PET – Serviço Social, UNIOESTE, campus de
Toledo. E-mail: mroesler@certto.com
158

Docente do Curso de Serviço Social – Unioeste. Graduada e Mestre em Serviço Social.

Subcoordenadora do Projeto de Extensão: Ações socioambientais em defesa dos direitos dos povos
indígenas: a Comunidade Indígena Tekoha Yhovy localizada no Município de Guaíra – PR. E-mail:
crikonno@gmail.com
159

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
160

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
161

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo

Araujo162, Matheus Henrique Rossatto163, Thais Aguiane Veiga Jianelo164, Daniela
Simonis Gavião165, Sara Cristina Cardozo de Souza166, Tassiany Santiago de Oliveira167,

162

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
163

Graduando do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
164

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
165

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
166

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
167

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo

Luis Cassio de Oliveira Junior 168, Josiérika Souza Santos 169, Jonathan Carlos Herkert 170,
Juliana Elis dos Santos Hoffmann 171

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Linha de Extensão: Questões ambientais
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Educação Tutorial; Meio Ambiente e Direitos Humanos;
Serviço Social

Resumo

O Programa de Educação Tutorial - PET vinculado ao Curso de Serviço Social,
Unioeste/Campus de Toledo tem como centralidade o tema: Meio Ambiente e Uso
Sustentável dos Recursos Naturais e atua na extensão universitária pelo Programa de
Extensão: Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade -

168

Graduando do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
169

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
170

Graduando do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
171

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – Mestrado – PPGSS, Unioeste,

Toledo. Integrante do PEE/Unioeste

SEIPAS com diversas ações e projetos em consonância com a formação profissional
inscrita nos Projetos Político Pedagógicos do Curso de Serviço Social e do Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social.

Apresentação
O Programa Especial de Treinamento – PET foi criado em 1979 por Cláudio de
Moura Castro, diretor da CAPES/ MEC (Fundação e Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior/ Ministério da Educação e Cultura). O programa PET foi
estruturado para funcionar através de grupos de aprendizagem, onde os alunos pudessem
desenvolver atividades extracurriculares sob a supervisão de um professor tutor. As
atividades por sua vez, caracterizadas por ações coletivas e individuais, levaram o
programa a partir de2004 a ser identificado como Programa de Educação Tutorial (PET).
(BRASIL, 2006). O programa foi se expandindo no Brasil e os grupos começaram a se
consolidar. Doze estudantes e um tutor passaram a constituir um grupo com objetivos
comuns: formar profissionais críticos e atuantes, produzir uma formação acadêmica de alto
nível, estimular a melhoria do ensino de graduação e integrar a formação acadêmica com
a formação profissional. Segundo notas consultadas sobre o histórico do PET no Brasil, em
1987 ocorreu sua institucionalização e, a partir daí houve uma crescente ampliação do
número dos grupos pelas universidades. No ano de 1989 havia apenas três grupos PET
com 15 alunos. Em 1987, alguns tutores e representantes de áreas, reuniram-se para
formular o Manual de Orientações Básicas, oferecendo uma conduta homogênea para que
não se perdesse o objetivo inicial do Programa. A partir do ano 2000, o Programa passou
a ser vinculado à SESu/MEC (Secretaria de Educação Superior), ficando a sua gestão sob
a responsabilidade do Departamento de Modernização e Programas da Educação Superior
– DEPEM. (BRASIL, 2006). Em 2017, o PET conta com 842 grupos distribuídos entre 121
IES, conforme informações veiculadas no Portal MEC (BRASIL, 2017). Quanto ao PET
vinculado ao Curso de Serviço Social, denominado PET Serviço Social, ele é o 3º Grupo
de Educação Tutorial implantado na UNIOESTE, voltado aos alunos regularmente

matriculados na graduação. O Grupo iniciou suas atividades em 2009, pauta-se na
indissociabilidade do processo formativo de ensino, pesquisa e extensão, na temática: Meio
Ambiente e Uso Sustentável dos Recursos Naturais, conforme Edital n.05, PET 2008,
MEC/SESu/DIPES, de criação de novos grupos. Até o momento contou apenas com alunos
bolsistas vinculados ao Curso de Serviço Social. A

execução de atividades

extracurriculares, conforme planejamento anual, dá-se em consonância às diretrizes do
programa nacional e com o fortalecimento da graduação e pós-graduação, específica e/ou
interdisciplinar, conforme descrito no Manual de Orientações Básicas do PET, “garantir aos
alunos do curso oportunidades de vivenciar experiências não presentes em estruturas
curriculares convencionais, visando sua formação global e favorecendo a formação
acadêmica tanto para a integração no mercado profissional quanto para o desenvolvimento
de estudos em programas de pós-graduação”. (BRASIL, 2006). Também, o Programa PET
Serviço Social tem como referências os estudos e discussões fundamentas na teoria social
e ambiental; nas políticas ambientais e paradigma de sustentabilidade, e em práticas
sociais e profissionais interdisciplinares, interinstitucionais e comunitárias. Objetiva-se com
o desenvolvimento das atividades e novas experiências pedagógicas e interventivas
interdisciplinares e populares, sobretudo, no âmbito das diretrizes pedagógicas curriculares
da educação em direitos humanos e da educação ambiental, a atuação dos bolsistas
também como agentes multiplicadores de saberes e de novas práticas, orientados pelo
princípio constitucional do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, às presentes e futuras gerações (Art.
225, Constituição Federal de 1988). Regulamentações importantes do PET: Lei nº 11.180,
de 23 de setembro de 2005 - Institui o Programa de Educação Tutorial – PET; Portaria n°
343, de 24 de abril de 2013 - Altera dispositivos da Portaria MEC nº 976, de 27 de julho de
2010, que dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial – PET, Portaria nº 976, de 27 de
julho de 2010 - Atualizada pela Portaria n° 343/2013 – dispõe sobre o Programa de
Educação Tutorial – PET, Resolução nº 36, de 24 de setembro de 2013 - Estabelece os
procedimentos para creditar os valores destinados ao custeio das atividades dos grupos
PET aos respectivos tutores, Resolução/CD/FNDE nº 42, de 4 de novembro de 2013 -

Estabelece orientações e diretrizes para o pagamento de bolsas a estudantes de graduação
e a professores tutores no âmbito do Programa de Educação Tutorial (PET). Justifica-se
que o Sistema de Gerenciamento de Bolsas foi desenvolvido pelo Ministério da Educação
com o objetivo de facilitar a operação de diversos programas governamentais que ensejam
o pagamento e acompanhamento de bolsas a estudantes de graduação.

Procedimentos Adotados

O projeto de extensão adotou como objetivo geral desenvolver atividades
acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem
tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar. E por objetivos específicos contribuir para a
elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; estimular a
formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica; formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização
do ensino superior no país; estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional
pautada pela ética, pela cidadania e pela função social da educação superior. O
desenvolvimento das ações de ensino, pesquisa e extensão, dentre as administrativas
afetas, passa a ser executada e avaliada em sua transversalidade e integralização em
especial, com o PPP do Curso de Serviço Social, com as atividades dos grupos de
pesquisa dentre eles o Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Ambientais e
Sustentabilidade – GEPPAS, de programas e projetos de extensão, dentre eles o Programa
de Extensão da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade
– SEIPAS e projetos de extensão vinculados, de ações propostas e parceiras dos Cursos
de Graduação e Pós-Graduação em Serviço Social, Centro Acadêmico de Serviço Social CA, do Diretório Acadêmico dos Estudantes – DCE, dentre outras agremiações e
representatividades estudantis, sociais e formativas.
Resultado

No planejamento das atividades considera-se e espera-se a cada ano letivo como
avaliação e resultado preliminar das mesmas, o compromisso com a formação acadêmica
de qualidade, ética e cidadã; a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão; a
preparação dos alunos para atuar no seu futuro campo profissional e com a melhoria do
curso de graduação ao qual o grupo está vinculado. Também a participação dos integrantes
do grupo em atividades que visem à interação entre bolsistas e não bolsistas com o curso
de graduação ao qual está vinculado, de modo a viabilizar o efeito multiplicador do PET
sobre a comunidade acadêmica e a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso.
O desenvolvimento de competências básicas pelos integrantes do grupo no uso da
linguagem escrita e oral, em idioma estrangeiro e na área de tecnologias de informação e
comunicação. O caráter multi e interdisciplinar das atividades. Quanto as ações na área de
extensão do PET Serviço Social, que ocorrem de forma plural, permanentes e esporádicas,
integralizando outros grupos PET da Unioeste, destaca dentre outras atividades, a sua
participação no Programa SEIPAS e em projetos específicos desde 2009 com ações
socioambientais e oficinas de educação ambiental junto ao Projeto Florir Toledo, com
jovens adolescentes participantes do projeto social vinculado à Secretaria de Assistência
Social Proteção à Família de Toledo. A realização de oficinas e dinâmicas teve como
direcionamento temas relativos ao direito social a criança e ao adolescente, como também
transversalmente relacionando a temática do PETSS, ministradas no período da tarde nas
quintas-feiras. Destaca-se também nas atividades extensionistas de 2016 e 2017 em
execução, a importante participação do PET Serviço Social na equipe organizadora e
promotora do VI Simpósio Regional de Formação Profissional e XXIV Semana Acadêmica
do Curso de Serviço Social, realizado no mês de maio de 2017, no campus da
Unioeste/Toledo. Foi realizado no mês de março de 2017 uma viajem para Bonito – MS
com o intuito de realizar visitas técnicas, buscando fazer uma relação com o PET Serviço
Social que tem como tema Meio Ambiente e Uso Sustentável dos Recursos Naturais. Os/as
petianos/as tiveram contato direto com a secretaria de Meio Ambiente, onde foi feito o
diálogo com o Secretário Municipal sobre o funcionamento e dificuldades das Políticas
Ambientais (Meio Ambiente, resíduos Sólidos, Recursos Hídricos, Educação Ambiental

outras) institucionalizadas no município. Foram acordadas as visitas gratuitas que seriam
realizadas no Balneário Municipal, o Aterro Controlado, a UTR (Unidade de Tratamento de
resíduos). No mesmo dia os integrantes do grupo visitaram a Casa Do Vidro, local de
produção/transformação de vidros reciclados em produtos para decoração, utilidades
domésticas entre outros, usando como principal material as garrafas de vidro. A iniciativa é
reconhecida na cidade e recebeu o 2º lugar no Prêmio Braztoa de Sustentabilidade. Houve
também a continuidade da proposta do Projeto de Extensão do PET Serviço Social, de
caráter permanente, iniciado no segundo semestre de 2014, com a participação expressiva
e ativa das bolsistas nas atividades parceiras no Projeto de Extensão vinculado a SEIPAS:
Ações socioambientais em defesa dos direitos dos povos indígenas: a comunidade
indígena Tkoha Yhovy localizada no município de Guaíra – Paraná, iniciado em 2014 e em
execução conforme cronograma nos anos de 2016-2017. Nessa atividade de extensão são
realizadas visitas a aldeia tendo como finalidade promover discussões formativas em
educação ambiental transversalizadas à cultura indígena, incluindo temas como meio
ambiente, sociedade, direitos humanos, diversidade, saberes, tradições, formação
educacional, profissional, política, modos de produção alternativos, espaços democráticos
participativos na perspectiva da defesa e garantia dos direitos dos povos indígenas. No
planejamento e cronograma afeto ao ano de 2016 foram realizadas 2 (duas) visitas a Aldeia
Indígena Tekoha Ihovy, nos meses de agosto e dezembro, e 1 (uma) em fevereiro 2017,
destacando-se que a aldeia esta localizada no município de Guaíra – Paraná demandando
assim, disponibilidade de recursos financeiros para o deslocamento da equipe. Onde os/as
petianos/as juntamente com a tutora e professores colaboradores organizam e executam
brincadeiras, gincanas dentre outras atividades lúdicas e informativas com o objetivo de
fortalecer os direitos dos povos indígenas e possibilitar maior integração e socialização
entre processo formativo no ensino superior e saberes populares/tradicionais. Dentre outras
atividades previstas nos Planejamentos Anuais realizou-se no período de 2016-2017 a
proposta de formação complementar do PET relativa a atividade de ensino denominada
Cine PET, Arte, Sustentabilidade e Diversidade, tendo como objetivo proporcionar as (os)
estudantes petianas (os), acadêmicos graduandos e pós-graduandos, participantes de

projetos de extensão, e demais interessados, oportunidade de aprendizado e socialização
de conhecimentos e saberes, de percepções da realidade social, cultural, ambiental,
científica e tecnológica, de intervenção profissional (assistentes sociais e áreas
profissionais interdisciplinares). Peconiza-se dentre as atividades, a difusão do
conhecimento formativo cultural que envolve a seleção, projeção e debate de filmes e
documentários pertinentes/aproximados a estudos do PET Serviço Social, às diretrizes
curriculares do Curso de Serviço Social e manifestações da categoria, de temas clássicos
e emergente, etc. As seções de filme aconteceram na parte da tarde e foi reservado mini
auditório para o encontro. Foram assistidos e discutidos os seguintes filmes: Terra
Vermelha; Holocausto Brasileiro; Dersu Uzala; Que Horas ela volta? Jadotville, e com
previsão de discussão no mês de julho, do filme O Martírio. Destaca-se por fim, a
socialização no evento comemorativo dos 80 anos do Serviço Social no Brasil e 30 anos de
Serviço Social da Unioeste , da 1ª Edição do Jornal Fazendo o PET Serviço Social/maio de
2017. E a participação de petianas e tutora no VII UNIPET, encontro anual dos grupos PET
institucionalizados na Unioeste, realizado no Campus de Toledo, no mês de junho 2017.

Considerações Finais

Pontuamos mais para reflexão conjunta que dos acadêmicos e egressos do PET, do
futuros profissionais, deseja-se oportunizar e promover uma formação ética, crítica,
propositiva

e

de

efetiva

participação

e comprometimento

frente às

questões

socioambientais, na formação profissional no Serviço Social e áreas interdisciplinares. Que
possam

ser

formadores

e

multiplicadores

de

conhecimentos

e

saberes

populares/tradicionais, de atitudes que defendam e promovam direitos humanos e bem
estar dos cidadãos com prudência e consciência no trato do meio ambiente - um lugar de
interação entre aspectos naturais e sociais. Respaldados na instrumentalização dos
conhecimentos formativos do Serviço Social, das políticas ambientais e do direito ao
desenvolvimento com sustentabilidade, que possam e se sintam estimulados, mesmo em

meio à crise de paradigmas, de padrões de consumo e de vida buscamos muitas vezes em
bases in(sustentáveis) e não críticas aos limites das necessidades de segurança vital,
defender o meio ambiente sadio e ecologicamente equilibra indispensável à realização da
dignidade humana, de forma universal, indivisível e integral.

Forma(s) de contato com a ação
Programa de Educação Tutorial PET Serviço Social – Fone: (45) 33797000 – ramal:
7115 - Unioeste/Toledo. E-mail tutora: mroesler@certto.com.br; marliroesler@hotmail.
Fone: (45) 9 99721937
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU EM SERVIÇO SOCIAL (MESTRADO) - PPGSS
Marli Renate von Borstel Roesler 172 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Eugênia Aparecida Cesconeto 173

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Direitos Humanos e Justiça
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Formação Profissional; Serviço Social; Prática Profissional.

Resumo
O objetivo do artigo é apresentar as ações de extensão propostas pelo Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social. O Serviço Social é uma prática profissional nascida na
sociedade capitalista, e atende demandas emanadas das necessidades das classes
subalternizadas que são mediatizadas pelas instituições sociais. Nesse processo o PPGSS
tem qualificado os assistentes sociais que constroem uma nova imagem social da profissão
relacionada aos direitos, sendo aprimoradas pela proposta de extensão.
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A Pós-Graduação em Serviço Social - Mestrado: contextualização institucional e
regional da proposta
A Unioeste em 2012, ao submeter à CAPES – área de Serviço Social a proposta de
criação do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social-Mestrado - PPGSS, contava
com 25 cursos de pós-graduação, sendo 21 de mestrado e quatro de doutorado em
diferentes áreas do conhecimento. Os cursos implantados na época contavam com,
aproximadamente, 800 discentes. Dados atualizados em 2016 computam 47 cursos de pósgraduação, destes 35 mestrados e 12 doutorados, com aproximadamente 1.300 discentes,
que contribuem com o desenvolvimento científico e as inovações, em ciência e tecnologia,
para a região de abrangência da universidade. A proposta formativa do Programa de PósGraduação em Serviço Social considera que a realidade social exige a qualificação para a
superação do atual quadro societário, o que o leva a assumir os desafios para construir um
ensino/pesquisa que responda a lacuna deixada pela produção acadêmica do serviço social
no que se refere às expressões do atual projeto profissional crítico às demandas que se
impõem na formação e no exercício profissional. A proposta justificou-se, inicialmente,
conforme contextualizado no Projeto Político Pedagógico – PPP, de 2013 (Resolução
002/2013 - CEPE), por pleitear a criação de um mestrado de acordo com os princípios
democráticos do ensino público, quando, no ano de 2012 o Curso de Graduação em Serviço
Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste completava 25 anos de
existência/funcionamento (CASCAVEL, 2013).
Importa destacar que desde a sua implantação, a proposição pedagógica do Curso
de Serviço Social esteve referenciada pelas deliberações da, hoje, intitulada Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), da qual o Curso de
Graduação é socioinstitucional (desde 1989), e a Pós-Graduação em Serviço Social (desde
2014). Além de em algumas oportunidades ter integrado a Diretoria da Região Sul I, como:
em 1995/96 (na supervisão regional), 2001/2 (na vice-presidência da Regional) e 2003-4
(na vice-presidência Regional), e com representante na Diretoria da Pós-graduação, região

Sul I, a partir de 2015. Igualmente, destaca-se a participação de integrantes do corpo
docente da graduação e pós-graduação em gestões colegiadas do Conselho Federal de
Serviço Social - CFESS e CRESS/NUCRESS – 11ª. região – Núcleos Regionais de
Cascavel e de Toledo, nos últimos anos.
O Mestrado Acadêmico em Serviço Social, da Unieoste, Toledo (PPP, ano de
implantação 2017), tem como área de concentração: Serviço Social, Políticas Sociais e
Direitos Humanos. E, linhas de Pesquisa: Fundamentos do Serviço Social e do Trabalho do
Assistente Social; Políticas Sociais, Desenvolvimento e Direitos Humanos. Prevê no
processo formativo: 54 créditos, 810 horas-aula, tempo mínimo: 12 meses, tempo máximo:
24 meses, prorrogável por até 6 meses. Número de Vagas Iniciais: 15 vagas. Autorizado
com nota 3 pela CAPES, com Avaliação Quadrienal prevista para Julho de 2017. São
objetivos do PPGSS: a) Fortalecer o espaço institucional da Unioeste, como instância de
oferta de curso de pós-graduação gratuito em nível de mestrado e doutorado; b) Formar
profissionais na perspectiva da defesa dos direitos humanos para refletir/intervir
criticamente na realidade social, a partir de respostas construídas e mediadas pelas
políticas sociais para o enfrentamento das expressões da “questão social” no Brasil e
América Latina; c) Desenvolver com os pós-graduandos a necessidade de reflexão e
atitude investigativa sobre as situações concretas do exercício profissional na relação com
os problemas afetos às regiões oeste e sudoeste do estado do Paraná, em suas
particularidades como região da tríplice fronteira, preparando-os para a intervenção
qualificada e, também, para a docência em Serviço Social; d) Investir em condições para o
desenvolvimento e a integração do Programa de Pós-Graduação stricto sensu – Mestrado
em Serviço Social - com a pós-graduação lato sensu e a graduação, para fortalecer as
linhas de pesquisa, aumentar a produção acadêmica e bibliográfica, na perspectiva de
afirmar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Tem-se como construção até o momento, número de acadêmicos dos processos de
seleção turma 2013 – 10 matriculados; turma 2014 – 08 matriculados; turma 2015 – 10
matriculados; turma 2016 – 12 matriculados; e turma 2017 – 7 matriculados. Quanto as
dissertações defendidas têm-se: 2015: 01 (uma), 2016:16 (dezesseis), 2017: 2 (dois) até

junho/2017, sendo o número de egressos 19 (dezenove). O quadro docente é composto
por 13 (treze) professores permanentes e 2 (dois) colaboradores.
O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo
faz parte do quadro atual da profissão Serviço Social no Brasil, que em 2017 completou 80
anos de existência, nesse sentido, IAMAMOTO (2017) apresenta os seguintes dados:
1. O contingente de assistentes sociais brasileiros é o segundo no cenário mundial, com 160
mil profissionais ativos, conforme dados do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS),
apenas superado pelos Estados Unidos. Na América Latina, a International Federation of
Social Workers (IFSW) estima um total de 200 mil profissionais congregados em onze
associações nacionais. Na Europa, são 170 mil assistentes sociais em 35 países.
2. Temos uma sólida organização acadêmica e profissional, com entidades politicamente
fortes, representativas e articuladas entre si, abrangendo todo o território nacional: Conselho
Federal e 26 conselhos regionais de Serviço Social (CFESS-CRESS); Associação Brasileira
de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS); Executiva Nacional de Estudantes de
Serviço Social (ENESSO). Nas últimas décadas foram expandidas as relações
internacionais, estimulando a organização do Serviço Social latino-americano e mundial.
3. A Lei n. 2.317/2010 reconhece a condição de trabalhador assalariado do assistente social e
normatiza uma carga semanal de trinta horas de trabalho sem redução do salário, fruto de
ampla mobilização da categoria.
4. Os(as) assistentes sociais vêm construindo uma nova imagem social da profissão
relacionada aos direitos, apoiando a participação qualificada dos sujeitos sociais em defesa
de suas necessidades e direitos.
5. A formação em Serviço Social é de nível superior desde suas origens, dispõe de diretrizes
curriculares nacionais para o ensino de graduação propostas por nossas entidades
representativas, aprovadas e reguladas pelo Estado. Elas norteiam os 567 cursos de
graduação autorizados em agosto de 2012, 518 dos quais são privados (91,4%) e 49,
públicos (8,6%). Os 230 cursos à distância são exclusivamente privados e correspondem a
44,4% do conjunto dos cursos privados, enquanto os presenciais somam 288, ou seja,
55,6% dos cursos privados.
6. A pós-graduação stricto sensu na área de Serviço Social encontra-se consolidada com 52
cursos de pós-graduação em 2016, sendo 34 de mestrado e dezoito de doutorado, todos de
caráter acadêmico, com ênfase em Serviço Social, políticas públicas e políticas sociais,
segundo dados da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino Superior
(Capes). Não existem mestrados profissionais reconhecidos. Aliam-se cursos de
especialização de nível de pós-graduação lato sensu.
7. O Serviço Social é reconhecido como área de conhecimento no âmbito das Ciências Sociais
Aplicadas pelas agências públicas oficiais de fomento à pesquisa e inovação tecnológica,
conquista pioneira no Serviço Social latino-americano.

8. A maturidade de significativo contingente de pesquisadores na área de Serviço Social - com
rica interlocução junto às Ciências Sociais e Humanas - adensa o mercado editorial
especializado.

Procedimentos Adotados

A metodologia utilizada para o desenvolvimento das ações ocorre em parceria com
o Curso de Graduação em Serviço Social, Unioeste, Toledo, com destaque as seguintes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aula inaugural;
Atividade Programada;
Seminário;
Minicurso;
Debate;
Simpósio;
Organização da Revista;
Criação do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - Política Social e Direitos
Humanos (NEPSS).

Resultados

Em consonância com os objetivos do Programa de Pós-Graduação, Projeto Político
Pedagógico, Regulamentações e Normas institucionais afetas, como das recomendações
da Área de Serviço Social da CAPES, o projeto de extensão permanente desde 2014, visa
gerar condições de realização do seguinte objetivo do PPGSS: “Investir em condições para
o desenvolvimento e a integração do Programa de Pós-Graduação de Mestrado em
Serviço Social – com a pós-graduação lato sensu e a graduação, para fortalecer as linhas
de pesquisa, aumentar a produção acadêmica e bibliográfica, na perspectiva de afirmar a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Assim destaca-se as seguintes
atividades realizadas:

* Aula Inaugural 2014 - Tema: Integração Regional e produção do conhecimento: os
desafios da Política em Saúde - Palestrante Prof.ª Drª. Maria Vera Ribeiro Nogueira (UFSC
e UC Pelotas), realizada em 02/04/2014;

* Atividade Programada: Tema: Política Social: concepções, trajetórias e tendências
- Prof.ª Drª. Maria Vera Ribeiro Nogueira (UFSC e UC Pelotas), realizada em 02/04/2014;
* 6º Seminário Nacional: Estado e políticas sociais no Brasil e 2º Seminário de
Direitos Humanos - Tema central: Capitalismo contemporâneo na América Latina: políticas
sociais universais?, realizado no período de 15 a 18 de setembro de 2014;

* Aula Inaugural 2015 - Tema: A formação Profissional em Serviço Social: Desafios
e Perspectivas da Pós-graduação. Palestrante Prof.ª Dr.ª Yolanda Demétrio Guerra (UFRJ),
realizada em 27/03/2015; A aula inaugural teve como público presente um total de
aproximadamente 200 acadêmicos da graduação e Pós-Graduação e profissionais
assistentes sociais.
* Minicurso: A dimensão técnico-operativa do Serviço Social – com Prof.ª Dr.ª
Yolanda Guerra (UFRJ), na data de 27/03/2015. O minicurso contou com a participação de
profissionais assistentes sociais e acadêmicos da Pós-Graduação em Serviço Social.
* Aula Inaugural 2016 - Tema: Dívida Pública, Política Econômica e o Financiamento
das Universidades Federais nos Governos Lula e Dilma (2003-2014). Palestrante Prof. Dr.
Luiz Fernando Reis (Unioeste), realizada em 21/06/2016;

* Debate sobre a Reforma Psiquiátrica e a Política de Saúde Mental, articulado pelos
palestrantes: Professora Dra. Maria Lúcia Boarini (UEM) e Tiago Murilo Correia Neves
(Coordenador do SIM PR - CISCOPAR), na data de 09 de agosto de 2016;

* Seminário Comemorativo do 155º ano do nascimento de Mary Richmond: olhar
para o passado, compreender o presente, saber desenhar o futuro” articulado pelos
palestrantes: Professora Dra. Ilda Rodrigues Lopes da Silva (CBCISS-Rio de Janeiro/RJ) e
Prof. Dr. Edson Marques Oliveira (PPGSS-Unioeste-Toledo/PR), na data de 20 de setembro
de 2016;
* Minicurso intitulado “As Classes e Grupos Subalternos e o Serviço Social Brasileiro:
Fundamentos, História e Perspectivas”, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social – Mestrado/PPGSS, da UNIOESTE – Campus de Toledo e o Grupo de
Estudo e Pesquisa Marxista, realizado na data de 19 de dezembro de 2016, com o Prof. Dr.
Alex Fabiano de Toledo (PUC/SP).
* Aula Inaugural 2017 – Tema: Migrações e desenvolvimento no oeste do Paraná:
fronteiras em movimento. Palestrante Prof. Dr. Ricardo Rippel. Toledo: Unioeste, realizada
em 24/04/2017.
* Conferência:

intitulada “Trabalho Social com famílias no âmbito das políticas

sociais”, proferida pela Profa. Dra. Solange Maria Teixeira (UFPI)

* Simpósio e Semana Acadêmica - Apoio do PPGSS a realização do VI Simpósio
Regional de Formação profissional e a Semana Acadêmica do Curso de Serviço Social,
realizada no período de 15 a 19 de maio de 2017, Unioeste, Campus de Toledo.

* Revista: A organização da Revista de Serviço Social em aprimoramento do
Caderno de Serviço Social

* NEPSS: A criação do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - Política
Social e Direitos Humanos.

Considerações Finais
Entende-se que a universidade vem contribuindo com a produção e a transformação
de práticas em diversas áreas na medida em que investe no enriquecimento e na
democratização das informações, das experiências e do papel a ser exercido pelos
profissionais que atuam nas políticas sociais na área de abrangência da Unioeste.
Forma(s) de contato com a ação

Atividade de Extensão do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social Mestrado
PPGSS (45) 3379-7130

Número da Correspondência Registrada (CR)

CR nº 42892/2014
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE HIGIENICO E SANITÁRIO DO LEITE DE
PROPRIEDADES DE BASE AGROECOLÓGICO E ENQUADRAMENTO NA NOVA
FASE DA IN 62 EM ASSENTAMENTO RURAIS NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ
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O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade higiênico e sanitário do leite de
propriedades de base agroecológico no assentamento 16 de Maio, localizado na região
oeste do Paraná, em busca de melhorias tanto na qualidade do leite como para a vida dos
produtores. Foram avaliados 33 sistemas rurais, nas quais a principal atividade agrícola é
a produção de leite. As coletas foram realizadas mensalmente de setembro de 2016 a Maio
de 2017.
Apresentação

A perspectiva do sistema de produção com base agroecológica é mostrar e fornecer
o cultivo de alimentos com boa qualidade por serem livres de contaminantes e assim
abastecer o mercado consumidor com alimentos saudáveis (Tinini, 2015). A bovinocultura
de leite nesse sistema apresenta-se como a principal atividade em diversas regiões do
Paraná quando mencionada em produções agroecológicas.
Através disso o leite agroecológico não apenas baseia-se na isenção de
contaminantes, mas principalmente no manejo adotado pelas propriedades que tem o
objetivo e a persistência de manter uma harmonia entre a produção e o meio ambiente,
pois um depende do outro. O leite produzido em baseamento agroecológico tem como
obrigação seguir os níveis de qualidade determinados nas resoluções da IN62 que além de
estabelecer um limite de contaminação, acaba favorecendo ainda mais os produtores que
mantem a atividade dando-lhe o retorno esperado.
O Objetivo dessa pesquisa foi avaliar a qualidade higiênico sanitário do leite de
propriedades de base agroecológico e o enquadramento do alimento produzido na nova
fase da IN 62 no assentamento 16 de Maio, Ramilândia/PR.

Procedimentos Adotados

O estudo foi realizado no período de Setembro de 2016 a Maio de 2017 na região
Oeste do Estado do Paraná, em 33 sistemas de produção de leite (SPL) de base
agroecológica no assentamento 16 de Maio, em Ramilândia (33 propriedades).
Inicialmente foram realizadas reuniões com os produtores e realizado a aplicação de
questionários, com o intuito de identificar os sistemas de produção de leite.
Mensalmente foram coletadas amostras de leite diretamente do tanque de
armazenagem de cada propriedade e armazenadas em dois frascos padronizados de 70
mL, um utilizando conservante Bronopol (2-bromo 2 nitropropano-1,3-diol) para contagem
de células somáticas (CCS) e análises de gordura, proteína, lactose e sólidos totais, ureia;
e o outro frasco contendo o conservante Azidiol para contagem bacteriana total (CBT) .
As amostras foram preservadas em caixas térmicas com gelo, e posteriormente o
término das coletas os frascos foram encaminhados para análise no Laboratório
Centralizado de Analise de Leite do PARLPR – APCBRH Associação Paranaense de
Criadores da Raça Holandesa, localizado no município de Curitiba – Paraná.
Conforme eram realizadas as coletas, no mês seguinte os produtores recebiam os
laudos contendo os resultados das análises das amostras do mês anterior, sendo
posteriormente informados sobre a qualidade do leite produzido.
Foram realizadas as devidas orientações através de reuniões técnicas, para que os
mesmos iniciassem os trabalhos de manejo de ordenha (pré e pós-dipping, linha de
ordenha, cuidados gerais durante e após a ordenha) em busca da melhora na qualidade do
leite produzido e consequentemente a condição social dos produtores desses
assentamentos.

Resultados

Até o presente momento os resultados estão sendo agradáveis, pois alguns
produtores melhoraram a qualidade do leite produzido colocando em prática os manejos
que foram repassados aos mesmos no momento de entregada dos laudos com os
resultados de cada análise mensalmente (Figura 1). Algumas alterações sugeridas foram

aderidas pelos produtores, sendo simples procedimentos de higiene na hora da ordenha
como, lavagem das mãos, troca e limpeza das mangueiras, a realização do pós dipping,
deixar os tarros de boca para baixo e secar os tetos antes da ordenha.

Figura1- Coleta de leite e entrega do laudo referente ao mês anterior ao produtor
Como a nova fase da IN 62 de 2016 foi prorrogada, a avaliação da qualidade
higiênico sanitário do leite ainda esta sendo realizada nos padrões da IN 62 de 2011. De
acordo com a IN 62 (2011) os valores de CCS e máxima de CBT são, 4,0x10 5 (cs/mL) e
1x104 (UFC/mL).
Os resultados obtidos para CCS de acordo com a (Tabela 1), apresentou uma grande
variação nos valores. Sendo que essa variação ocorreu devido a desistência da atividade
de alguns produtores, assim como um menor numero de animais em fase de lactação.
Referente ao mês de dezembro o valor obtido de CCS foi o mais alto de todos os meses,
sendo que esse mês é típico da estação do verão apresentando condições de temperatura,
e desenvolvimento de substratos essenciais a diversos microrganismos que quando
presentes interferem na qualidade do alimento. De acordo com Santos et al.(2002), a

realização da análise de CCS é primordial para a detecção de mastite subclínica no
rebanho, pois a mesma ira determinar se cuidados suficiente com a sanidade das glândulas
mamárias.
Os demais valores de CCS apresentados na (Tabela1), exceto o do mês de
Dezembro, também apresentou variação, porém não preocupantes. Sendo que essas
variações podem ser caracterizadas de acordo com as estações do ano e também
localização da região estudada, pois a mesma não possui uma estação estável, ou seja, a
mudança climática na região oeste é instável.
Da mesma forma que os tipos de armazenamento do leite, podem apresentar
interferência na qualidade para CCS o mesmo pode apresentar para a CBT, pois de acordo
com Cordioli et al.(2009) em seu trabalho a utilização de diferentes sistemas de coleta para
resfriamento apresenta uma significativa diferença para o sistema em que é utilizado a
imersão.
Os resultados de CBT na (Tabela1) são consideráveis, porém os meses de
Dezembro e Fevereiro apresentaram valores acima do ideal determinado pela IN 62. Ao
observar a (Figura 2), é possível visualizar a disparidade e os picos de CBT avaliados
durante os nove meses. Os níveis de CBT quando analisados demonstram que há uma
deficiência de limpeza e higienização dos equipamentos de ordenha e do sistema de
refrigeração (Taffarel et al., 2013). Sendo que os principais problemas ligados aos níveis
de CBT, são com o ordenhador, o local onde é realizada a ordenha e a sua higienização, a
situação física dos animais e os manejos rotineiros realizados durante a ordenha.

Tabela 1- Médias da qualidade higiênico e sanitário do leite no período de Setembro
de 2016 a Maio de 2017.

Setembro

Nº
produtores
27

CCS
(x1000 cél/mL)
700,63

CBT
(x1000 UFC/mL)
1281,26

Outubro

24

766,17

2413,87

Novembro

22

573,14

2474,67

Dezembro

22

1308,38

3572,50

Janeiro

26

708,40

2275,24

Fevereiro

22

550,95

3133,50

Março

23

828,57

1451,04

Abril

21

503,00

2032,14

Maio

20

552,80

1379,00

CCS (Contagem de Células Somáticas); CBT (Contagem Bacteriana Total)
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Figura 2 – Médias da qualidade higiênico e sanitário do leite de Setembro de 2016
a Maio de 2017.

Segundo Taffarel et al.(2013) e Hillerton (2000), o resfriamento imediato do leite após
a ordenha é essencial principalmente quando submetido a temperaturas menores que
4,5ºC para garantir que o crescimento bacteriano não ocorra em grande escala por pelo
menos 24 horas. Pois a mesma vai depender da situação inicial do alimento, ou seja, da
eficiência e rapidez do processo de armazenamento.
De acordo do Taffarel et al. (2013) e Brasil (2011), a temperatura de armazenamento
do leite padronizado pela Instrução Normativa 62 deve atingir 4ºC em um período máximo

de três horas após a realização da ordenha para os resfriadores a granel e para os de
imersão 7ºC com o mesmo tempo após a ordenha que o a granel, sem depender da
capacidade de armazenamento do resfriador.

Considerações Finais

As médias das análises de leite para CCS e CBT se não se enquadram nas normas
da IN 62, sendo possível verificar as variações mensais em relação a CCS, CBT.
No andamento do projeto foi possível notar que muitos produtores mostraram
interesse em melhorar a qualidade do seu produto, aderindo às informações repassadas
com relação aos manejos, durante as entregas dos laudos, sendo necessário mais
abordagens com relação aos manejos realizados pelos mesmos.
Foi possível obter um bom vinculo com os produtores, facilitando o diálogo entre os
produtores e os integrantes do projeto e ainda proporcionar aos produtores conhecimentos,
inovações, informações e consequentemente resultados positivos. Dessa forma o projeto
se torna benéfico para os produtores, pois colabora com o desenvolvimento da propriedade
melhorando a qualidade de vida, incentivando a continuação da atividade e agregando valor
ao produto produzido.
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Linha de Extensão: Segurança alimentar e nutricional
Modalidade: (Comunicação Oral/Oficina/Minicurso)
Palavras-chave: Escherichia coli; Água; Coliformes.

Resumo
A água é essencial para a manutenção da vida e para a realização das mais diversas
tarefas diárias. Entretanto, ela pode ser veículo de transmissão de doenças, sendo que as
propriedades rurais estão mais susceptíveis a estas enfermidades, tendo em vista a
ausência do saneamento público em muitas destas localidades. Com base nestes dados,
o objetivo deste projeto foi avaliar a qualidade microbiológica da água utilizada para
produção de alimentos em propriedades rurais de Cascavel – PR. No período de setembro
2016 a maio de 2017 foram visitadas 46 localidades rurais, onde as amostras de água foram
coletadas e encaminhadas ao Laboratório de Controle Microbiológico de Água, Alimentos
e Medicamentos da Unioeste. Realizou-se as análises de Coliformes totais e Escherichia
coli, além de todas as provas bioquímicas confirmatórias seguindo a Instrução Normativa
n°62, de 26 de agosto de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
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MAPA. A partir das análises realizadas foi possível observar que 89% das amostras estão
em desacordo com a legislação, apresentando coliformes totais e Escherichia coli. Os
dados obtidos nas análises foram repassados aos consumidores desta água por meio de
laudos, folhetos informativos e uma palestra na qual demonstrou-se medidas preventivas
que visam diminuir o aparecimento de doenças que são veiculadas através da água.

Apresentação

A água é essencial para a vida e para a realização de tarefas diárias, sendo utilizada
não somente para consumo, mas também para o uso industrial e agropecuário. Tendo em
vista a sua ampla utilização, quaisquer fontes de contaminação podem tornar-se graves
problemas de saúde pública (d’Águila et al., 2000). Em países em desenvolvimento, como
o Brasil, esse problema fica ainda mais evidenciado devido à deficiência no sistema de
saneamento, que dificilmente é encontrado, principalmente, nas propriedades rurais.
Portanto, nestes locais é comum encontrar contaminantes nas águas de consumo,
responsáveis pelo aparecimento de doenças diarreicas e intestinais (Who, 2016).
Os principais agentes biológicos encontrados nas águas contaminadas são as
bactérias patogênicas, responsáveis pelos numerosos casos de enterites, diarreias infantis
e doenças epidêmicas. Geralmente, essas bactérias pertencem ao grupo dos coliformes,
micro-organismos que pertencem ao gênero Enterobacteriaceae, são bacilos gramnegativos, que fermentam lactose com produção de gás a 35,0 ± 0,5ºC em 24-48 horas e
fazem parte do sistema grastrointestinal humano. Dentro deste grupo, há os coliformes
termotolerantes, que se diferenciam dos totais por fermentar a lactose com produção de
gás a uma temperatura de 44,5 ± 0,2°C em 24 horas, sendo a principal representante
Escherichia coli, indicativo de contaminação fecal recente de água e alimentos (Conte et
al., 2004).
A região sul do Brasil é a maior produtora de leite do país e a qualidade do leite é
um reflexo da água utilizada para sua obtenção, seja na higienização do úbere das vacas
ou dos equipamentos de ordenha (Embrapa, 2015). A água das propriedades se enquadra

na Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, que diz respeito
à água de fontes, poços, minas ou nascentes. Como esta água é utilizada para consumo e
produção de alimentos, que serão posteriormente comercializados, deve-se atender o
parâmetro de potabilidade (Brasil, 2011).
Na agricultura, a água é amplamente utilizada, pois assim como os humanos a água
é nutriente fundamental para o desenvolvimento das plantas e frutas. Com o grande
crescimento populacional, faz-se necessária a produção de maiores quantidades de
alimentos, sendo assim a irrigação se torna indispensável para tornar o solo produtivo o
ano todo, inclusive durante os períodos de seca (Almeida, 2010). A água utilizada para
irrigação deve atender Resolução do CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008 que padroniza
ausência de coliformes totais e termotolerantes (CONAMA, 2008).
Tendo em vista que a água das propriedades rurais de Cascavel – PR são utilizadas
tanto para o consumo, como para a irrigação, para a higienização de equipamentos de
ordenha e úbere das vacas, pode-se observar que se a água estiver contaminada não
prejudicará apenas os moradores da localidade, mas também quem consumirá os produtos
advindos desta propriedade. Assim, o objetivo deste trabalho foi Avaliar a qualidade
microbiológica da água de propriedades rurais da região de Cascavel – PR, visando
proporcionar a segurança das pessoas que consomem esta água e os produtos obtidos
com a sua utilização.

Procedimentos Adotados

De setembro a dezembro de 2016 a maio de 2017, visitou-se 46 propriedades rurais
do município de Cascavel – PR, onde coletou-se uma amostra de água em cada uma delas.
As amostras são provenientes de poços e minas, e foram coletadas em frascos fornecidos
pelo laboratório devidamente acondicionados e esterilizados. Após a coleta os frascos
foram acomodados em uma caixa térmica com gelo e então foram encaminhadas ao
Laboratório de Controle Microbiológico de Água, Alimentos e Medicamentos da Unioeste,

para realização das análises de coliformes totais e termotolerantes, de acordo com a
legislação vigente.
As metodologias utilizadas na realização das análises seguiram a Instrução
Normativa n°62, de 26 de agosto de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2003).
A contagem de coliformes totais e termotolerantes foi realizada da seguinte forma:
Foram semeados cinco tubos de ensaio contendo 10mL de meio Caldo Lauril Sulfato
Triptose (LST) e tubos de Durhan invertidos, com 10mL, 5 tubos com 1 mL e 5 tubos com
0,1mL de amostra de água. Depois os tubos foram incubados por 24-48 horas a 35-37°C.
Quando o resultado foi positivo (crescimento com formação de gás), foi transferida uma
alçada de cada tubo LST positivo para outro tubo contendo 10 mL de caldo Escherichia coli
(EC) e tubos de Durhan invertidos, que foram incubados por 24 horas a 44,5 - 45,5°C em
banho-maria. Após o tempo necessário, foi observado o crescimento com produção de gás.
Foram anotados quantos tubos foram positivos em cada diluição e empregando tabela
específica para Coliformes Totais e Termotolerantes, foi realizado o cálculo e o resultado
expresso em NMP/100 mL. Além disso, foram realizados testes confirmatórios para
Escherichia coli como o plaqueamento em Ágar EMB e as provas bioquímicas de Indol,
Vermelho de Metila, Motilidade, Citrato e Vogues-Proskauer.
Os resultados das análises realizadas foram repassados aos moradores das
propriedades rurais através de laudos, no mesmo dia em que realizou-se uma palestra na
qual repassou-se instruções sobre como fazer o tratamento caseiro da água e os malefícios
trazidos pelo consumo de água contaminada.

Resultados

A água das propriedades se enquadra na Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de
2011 do Ministério da Saúde, que diz respeito à água de fontes, poços, minas ou nascentes.
Como esta água é utilizada para consumo e produção de alimentos, que serão

posteriormente comercializados, deve-se atender o parâmetro de potabilidade (Brasil,
2011).
A partir dos resultados de contagem de Coliformes Totais e E. coli pode-se observar
na figura 1 a precariedade de 41 amostras com relação ao valor de coliformes totais e
Escherichia coli, indicando a baixa qualidade higiênico-sanitária das mesmas. Desta forma,
89% das amostras avaliadas estão em desacordo com a legislação, pois não atendem ao
parâmetro de potabilidade que exige ausência de Escherichia coli e coliformes totais na
água.

De acordo com a legislação = Ausência de
Coliformes totais

e Escherichia

coli –

5

propriedades

Em desacordo com a legislação =
Presença
Coliformes
totais
Escherichia coliem 41
Figura 1. Resultado das análises
de de
Coliformes
totais
e etermotolerantes,
41 propriedades
propriedades rurais do município de–Cascavel.

Um estudo realizado por Daneluz et al. encontrou 72,1% das amostras de água de
poços e nascentes em desacordo com o padrão de potabilidade estabelecido pelo
Ministério da Saúde, porém as águas analisadas neste caso eram sem tratamento e
seguiam a legislação vigente, que estabelece que as amostram podem ter coliformes totais
desde que haja ausência de coliformes termotolerantes, a partir das análises afirmou a
baixa qualidade da água das propriedades avaliadas que se encontram na região sudoeste
do Paraná (Daneluz et al., 2013).
Das 41 amostras em desacordo com a legislação, 22 amostras apresentaram
Escherichia coli, o principal indicador de contaminação fecal e representa um problema
grave de saúde pública. Desse modo, a utilização de águas de fontes e poços pela

população rural os torna extremamente susceptíveis a doenças de veiculação hídrica
(Queiroz, 2002).
De acordo com Valias, Roqueto, Hornink et al. (2002), que realizou uma avaliação
microbiológica semelhante porém em pequenas propriedades rurais de São Paulo, também
encontraram resultados insatisfatórios para água de fontes e nascentes no quesito
microbiológico, refletindo a falta de condições higiênico-sanitárias da água.
Com base nos resultados encontrados, provavelmente a água dessas propriedades
está sendo contaminada pelo manejo inadequado dos dejetos animais e localização
imprópria das fontes com relação às fossas sépticas. O manejo inadequado dos dejetos
animais ou de fossas sépticas pode levar à contaminação da água por micro-organismos
de origem fecal como a Escherichia coli e os enterococos, que podem ser carreados do
solo para fontes de água causando contaminação da mesma, principalmente em épocas
de muita chuva (Cogger, 1988).
Apenas 5 das amostras avaliadas (11%) encontravam-se de acordo com o padrão
de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde (Brasil 2011), demonstrando que
algumas das propriedades possuem uma qualidade satisfatória da água e que isso se deve
a uma série de fatores como a boa disposição geográfica dos poços e minas com relação
à fossas sépticas e locais de criação de animais além da realização da cloração adequada.
Todavia, como 89% das amostras encontravam-se contaminadas deve-se ter uma
noção do impacto trazido pelo consumo de água contaminada pela população,
principalmente no que diz respeito ao grande número de patologias de veiculação hídrica.
Grande parte das doenças que se alastram em todos os países provém de águas de baixa
qualidade. O consumo de água contaminada pode ofertar prejuízos à saúde do consumidor
por consumo direto dessa água ou contaminação de forma indireta pela ingestão de
alimentos, uso na higiene pessoal e lazer, na agricultura e na indústria. Através disso, podese desenvolver uma série de doenças como diarreias, desinterias, cólera, infecções de pele
e olhos, além de adquirir doenças provenientes de protozoários como a giardíase e a
amebíase, que se disseminam amplamente pela água (Amaral et al., 2003).

Considerações Finais
As amostras de água analisadas, que abastece as propriedades rurais avaliadas de
Cascavel – PR, apresentam alto índice de contaminação, sendo consideradas impróprias
para o consumo com relação à legislação estabelecida pelo Ministério da Saúde.
Além disso, visto que são produzidos alimentos com esta água proveniente desses
poços e fontes é necessário que o tratamento da água seja efetivo, pois os alimentos devem
ser produzidos com água potável, caso contrário isso reduz sua qualidade e pode acarretar
em prejuízos ao consumidor final.
Conclui-se, portanto, que é necessário investir no sistema de saneamento público
nas áreas rurais, visando oferecer uma água de melhor qualidade à população destas
regiões, evitando surtos de toxinfecções, um grave problema para a saúde pública.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA POTÁVEL,
PURIFICADA, SABONETES LÍQUIDOS E CREMES DE UMA INDÚSTRIA DE
COSMÉTICOS DO OESTE DO PARANÁ
Helena Teru Takahashi Mizuta179
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Área Temática: Saúde humana
Linha de Extensão: Desenvolvimento de produtos
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Palavras-chave: Qualidade microbiológica, Água potável e purificada, Cosméticos
Resumo

Cargas microbianas elevadas podem alterar a estabilidade de produtos de higiene,
culminando na deterioração e aumentando o risco de causar infecção aos usuários. Este
projeto teve como objetivo realizar análises microbiológicas em água e produtos acabados
coletados de uma indústria de cosméticos da região Oeste do Paraná. Após a realização
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das análises microbiológicas, verificou-se que tanto a água, quanto os produtos acabados
encontravam-se de acordo com os padrões exigidos pela legislação..

Apresentação

A água é indispensável à vida, além de ser, também, um importante veículo de
transmissão de doenças. Por isso, a água potável, assim como a água utilizada na
manipulação de produtos cosméticos, devem estar dentro dos padrões microbiológicos.
Foi realizada uma parceria com uma indústria de cosméticos da região Oeste do
Paraná, a fim de analisar amostras de água e produtos acabados para verificar a qualidade
microbiológica.
Estas análises tem grande importância, pois os produtos devem possuir uma
segurança microbiológica sendo relevante não só para os fabricantes, como também para
seus consumidores (PITT et al., 2015).

Procedimentos Adotados

Análise Microbiológica de Água Potável e Purificada
Foram analisadas quinze amostras de água potável e purificada, sendo cinco de
água potável, cinco de água purificada pelo processo de deionização e cinco por osmose
reversa. Estas foram coletadas de uma indústria de cosméticos no período de janeiro a
maio de 2017.
Foi realizada contagem de micro-organismos heterotróficos em Agar Caseína Soja
e a contagem de coliformes totais e termotolerantes, através da determinação do Número
Mais Provável (NMP) pelo método dos tubos múltiplos utilizando caldo Lauril Sulf ato de
Sódio (CLS) com tubos de Durhan invertidos. Os tubos de CLS que apresentaram
crescimento foram semeados em tubos contendo o meio Escherichia coli (EC).

O crescimento nos tubos de CLS indica a presença de coliformes totais, sendo o
resultado expresso em NMP de coliformes totais por 100 mL de água. Os tubos positivos
em caldo EC indicam a presença de coliformes termotolerantes. Para a contagem de E.
coli, os tubos de caldo EC com crescimento foram repicados em Ágar Eosina Azul de
Metileno (EMB). Colônias suspeitas de serem E. coli, foram identificadas bioquimicamente.

Análise de Sabonetes Líquidos, Xampus e Cremes
Foi analisado um total de vinte amostras de sabonetes líquidos, xampus e cremes,
produzidos pela empresa, de diferentes lotes, no período de novembro de 2016 a maio de
2017. As análises microbiológicas consistiram em contagem de micro-organismos
mesófilos, bolores e leveduras usando o meio de cultura ágar Caseína-soja e ágar
Sabouraud-dextrose, respectivamente.
Foi também realizada a pesquisa de P. aeruginosa em ágar Cetrimide,
Staphylococcus aureus em ágar Manitol Salgado e Escherichia coli em ágar Mac Conkey.
As colônias suspeitas foram submetidas a testes de confirmação (CARTURAN; HANSEN,
2008).

Resultados
Foi realizada a contagem de coliformes totais e termotolerantes (tabela 1) e a
contagem de micro-organismos heterotróficos, em amostras de água (tabela 2).

Tabela 1: Resultados da Contagem de Coliformes Totais e Termotolerantes em água
potável
Contagem
Período
da coleta

de

coliformes

totais e termotolerantes (NMP/100
mL)
< 1,0

Janeiro/2017

Para
há

um

a

mL.

< 1,0

água

potável,

máximo

para

totais
Abril/201

< 1,0

Maio/201

< 1,0

que

7

Verificou-

amostras

Março/20
17

termotolerantes
estar inferiores

< 1,0

/2017

limite

coliformes

Fevereiro

e
devem

a 1,0 NMP/100
se

7

que

analisadas

as
se

encontravam dentro dos padrões microbiológicos.

Tabela 2: Resultados da Contagem de Micro-organismos Heterotróficos em Água
Potável, Purificada por Osmose Reversa e por Deionização
Contagem
Período
de coleta

micro-organismos
heterotróficos
(UFC/mL)
< 10

Janeiro/2017

de

Fevereiro

< 10

Março/20

< 10

Abril/201

< 10

Maio/201

< 10

/2017

17
7

7

Para a água potável há um limite máximo para micro-organismos heterotróficos de
até 500 UFC/mL. Desse modo, verificou-se que as amostras analisadas se encontravam
dentro dos padrões microbiológicos.

Analise microbiológica de produtos cosméticos
Os resultados da contagem de micro-organismos mesófilos, bolores e leveduras e a
pesquisa de S. aureus, P. aeruginosa e E. coli em amostras de xampus, sabonetes e
cremes estão apresentados nas tabelas 3 e 4.

Tabela 3: Resultados da Contagem de Micro-organismos Mesófilos, Bolores e
Leveduras em Produtos Cosméticos
Contag
Amostra

Contag

em de micro- em de
organismos
mesófilos
(UFC/mL)

bolore
s e leveduras

(UFC/
mL)
Sabonete

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

de

< 50

< 50

de

< 50

< 50

de

< 50

< 50

de

< 50

< 50

de

< 50

< 50

de

< 50

< 50

xampu
Sabonete
glicerinado 1
Sabonete
glicerinado 2
Sabonete
antisséptico 1
Sabonete
antisséptico 2
Sabonete
antisséptico 3
Sabonete
antisséptico 4
Sabonete
erva doce 1
Sabonete
erva doce 2
Sabonete
erva doce 3
Sabonete
erva doce 4
Xampu
jaborandi 1
Xampu
jaborandi 2

Xampu

de

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

< 50

para

< 50

< 50

para

< 50

< 50

para

< 50

< 50

jaborandi 3
Loção
emoliente
Creme
deslizante 1
Creme
deslizante 2
Creme
cutícula 1
Creme
cutícula 2
Creme
cutícula 3

De acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1999), a contagem
de micro-organismos mesófilos em produtos cosméticos, não deve ultrapassar 5,00 x 10³
UFC/g. Dessa forma, os produtos de higiene pessoal analisados no presente estudo
encontravam-se dentro dos padrões microbiológicos.

Tabela 4: Resultados da Pesquisa de S. aureus, P. aeruginosa e E. coli em produtos
cosméticos
Pesqui
Amostras

sa de

Pesqui

S. sa de

aureus

Pesqui
sa de

P.

E. coli

aeruginosa
Sabonete

Ausênc

xampu

ia

Sabonete
ia

Sabonete

Sabonete

Sabonete
Sabonete

Sabonete

de

erva doce 1

erva doce 2
Sabonete
erva doce 3
Sabonete
erva doce 4

Ausên
cia

Ausên
cia

Ausênc
ia

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

de

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

de

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

de

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

antisséptico 4

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

antisséptico 3

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

antisséptico 2

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

antisséptico 1

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

glicerinado 2

Sabonete

cia
Ausênc

glicerinado 1

Sabonete

Ausên

Ausên
cia

Ausên
cia

Ausên
cia

Xampu

de

jaborandi 1

Ausênc
ia

Xampu

de

jaborandi 2

cia
Ausênc

ia

Xampu

de

jaborandi 3

Creme

para

cutícula 1
Creme
cutícula 2
Creme
cutícula 3

Ausên
cia

Ausên
cia

Ausênc
ia

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

para

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

para

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

deslizante 2

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

deslizante 1

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

Creme

cia

cia

ia

Ausên

Ausên

Ausênc

Loção emoliente

Creme

Ausên

Ausên
cia

Ausên
cia

Ausên
cia

De acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1999), os microorganismos Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, coliformes totais e
termotolerantes, devem estar ausentes em 1g ou mL de amostra. Isto posto, os produtos
de higiene pessoal analisados no presente estudo encontravam-se dentro dos padrões
microbiológicos.

Considerações Finais

Os resultados demonstraram que as amostras de água encontravam-se de acordo
com os padrões exigidos para a manipulação de cosméticos e para consumo humano, sob
o ponto de vista microbiológico. Evidencia-se, dessa forma, que a água potável e purificada,

receberam correta manutenção e tratamento pela empresa, indicando condições higiênicosanitárias satisfatórias.
O presente estudo também demonstrou a qualidade microbiológica de produtos
cosméticos. As amostras apresentaram-se dentro dos padrões microbiológicos,
comprovando, assim, o devido cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, mantendo a
qualidade que satisfaz as exigências das legislações vigentes no país e resguardando a
saúde do consumidor.
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Resumo

O trabalho objetivou qualificar e quantificar os principais alimentos utilizadas no
manejo de bovinos de leite, de produção agroecológica em assentamentos da região Oeste
do Paraná. O experimento foi conduzido no Laboratório de Nutrição Animal da Unioeste, a
partir das amostras coletadas nas propriedades, no período de Setembro de 2016 a Janeiro
de 2017. Evidenciando a grande diversificação de forragens nas propriedades avaliadas,
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sendo possível traçar seu perfil nutricional, afim de maneja-la e formular dietas para os
animais demostrarem seu potencial máximo e assim o produtor obter mais lucratividade.

Apresentação

O sucesso da produção animal está diretamente ligada a qualidade dos alimentos
fornecidos. E o conhecimento nutricional dos mesmos é a base para tornar o processo de
produção eficiente. Segundo Rennó et al., (2008) a eficiência produtiva e posterior
rentabilidade da produção de bovinos tem relação estreita com a qualidade e quantidade
do volumoso produzido.
Assim, a adoção de um manejo nutricional adequado é fundamental para possibilitar
aos animais a expressão de todo o seu potencial genético, para obter uma alimentação que
seja eficiente, é necessário um bom planejamento e conhecimento da qualidade dos
alimentos que são fornecidos aos animais. De acordo com Jobim et al., (2007) quando se
trata de produção animal em grande parte das explorações, a alimentação tem
representado a maior parcela dos custos. Portanto, sendo imprescindível a adoção e
otimização das tecnologias de produção
O trabalho objetivou qualificar e quantificar os principais alimentos utilizadas no
manejo de bovinos de leite, de produção com base agroecológica em assentamentos da
região Oeste do Paraná.

Procedimentos Adotados

O trabalho foi realizado pelo projeto NEPAL (Núcleo de Estudo em Produção de Leite
Agroecológico), com 65 propriedades que são caracterizadas como familiares de base
agroecológica, na região Oeste do Paraná. O trabalho foi realizado em assentamentos
provenientes da reforma agrária, sendo estes: Assentamento Ander Rodolfo Henrique

localizado nos munícipios de Diamante D’Oeste e Vera Cruz do Oeste (16 famílias),
Assentamento 16 de Maio localizado no município de Ramilândia (31 famílias),
Assentamento Antônio Companheiro Tavares localizado em São Miguel do Iguaçu (7
famílias) e Assentamento Santa Izabel pertencente ao munícipio de Missal (11 famílias).
O experimento foi conduzido nos Laboratórios de Nutrição Animal, pertencente à
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de marechal Cândido Rondon, a
partir de amostras coletadas nos Assentamentos. No período de Setembro de 2016 a
Janeiro de 2017, foi realizada a coleta dos alimentos fornecidos aos animais.
Nas amostragens, os produtores informavam os alimentos utilizados na propriedade,
os quais foram amostrados pelo uso de um quadra de ferro de 0,5m² X 0,5m² em 10 pontos
diferentes (sub amostras) ao final estas foram agrupadas para formar uma amostra
composta, no caso de alimentos concentrados foram coletados ao acaso dentro dos sacos
ou tambores onde estavam armazenados, sendo as amostras identificadas e conduzidas
ao Laboratório de Nutrição Animal para a determinação da composição bromatológica.
No laboratório as amostras foram separadas e acondicionadas em bandejas de
alumínio e conduzidas à estufa de secagem com circulação forçada de ar por 72 horas sob
temperatura de 55ºC. Nessa etapa foram tomados os pesos fresco e seco dos alimentos
para determinação dos teores de matéria seca. Após a secagem, as amostras foram
moídas em moinho tipo Willey em peneira de 1 mm e acondicionadas em frascos plásticos
identificados para a realização das análises laboratoriais, sendo elas a determinação da
matéria seca segundo a AOAC (1990), determinação dos teores de matéria mineral (MM),
proteína bruta (PB) e Extrato etéreo (EE) segundo (SILVA e QUEIROZ, 2006) e fibra em
detergente neutro (FDN) conforme Van Soest et al. (1991).
Os dados tanto de produção de MS quanto os dados bromatológicos foram
retornados para os produtores juntamente com laudos de diagnósticos e técnicas para
melhoria das pastagens da região em estudo, sabendo que a maioria das famílias produz
leite somente a pasto sem suplementação.
Resultados

Para a maior eficiência da produção leiteira é necessário o conhecimento e controle
da qualidade do alimentos fornecidos aos animais. Em vista disso por meio de análises
bromatológicas, obteve-se os resultados de matéria seca (MS), matéria mineral (MM),
proteína bruta (PB), estrato etéreo (EE) e fibra em detergente neutro (FDN) dispostos na
Tabela 1.
Os produtores na sua grande maioria não usam alimentos concentrados na dieta dos
animais. Em vista disso, a alimentação é baseada em pastejo ou em alimentos picados e
cedidos no coxo, portanto a Brachiaria representa a pastagem mais utilizada presente em
31 propriedades dos 4 assentamentos, seguida da estrela africana com 28 propriedades.
Já a glíceridea e o milheto estão presentes em apenas 1 propriedade. Segundo Moreira et
al. (2009) as gramíneas do gênero Brachiaria ocupam 85% das áreas de pastagens para
produção de bovinos.
Em relação aos valores bromatológicos os alimentos são distintos. Portanto,
verifica-se que a silagem de milho possui a maior quantidade matéria seca, com média de
29,21%. Enquanto o milheto possui o menor teor, equivalente a 17%.

Tabela 1. Composição bromatológica de alimentos fornecidos a vacas leiteiras em
assentamentos provenientes da reforma agrária na região Oeste do Paraná
Alimento

N

MS
(%)

MM
(%)

PB
(%)

EE
(%)

FDN
(%)

Aveia de
Verão

7

19,35

11,54

11,35

3,27

28,46

31

19,48

14,13

12,03

2,60

29,59

2

27,19

15,24

2,39

0,74

20,73

28

23,52

12,70

14,12

2,73

31,10

Glicerídea

1

22,31

9,60

25,33

3,97

20,90

Milheto

1

17,00

13,37

9,98

2,84

29,76

Mombaça

6

22,91

12,51

10,54

2,39

32,20

Brachiaria
Cana-deaçúcar
Estrela
Africana

Napier

2

18,32

12,79

9,45

2,51

32,38

8

29,21

7,07

7,14

2,90

24,71

7

28,33

10,99

11,97

2,40

32,57

Silagem
de Milho
Tifton

Número de propriedade (N), matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta
(PB), estra etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN).

A cana-de-açúcar apresentou a maior média correspondente a matéria mineral com
15,24%. Os valores de proteína bruta e estra etéreo a glicerídea demostrou as maiores
médias, sendo elas respectivamente 25,33% e 3,97%, demostrando ser um alimento
altamente proteico. A proteína é de extrema importância para o perfeito funcionamento do
sistema ruminal.
Quanto aos teores de fibra em detergente neutro se deseja baixos valores, onde a
cana demostrou o menor valor com 20,73%. De acordo com Andrade et al. (2004); Bonomo
et al. (2009) a fibra em detergente neutro (FDN) ou parede celular representa a fração
química da forragem que guarda mais estreita relação com o consumo e desempenho
animal.

Considerações Finais
É clara a grande diversificação de forragens nas diversas propriedades avaliadas. E
com o presente trabalho é possível identifica-las além de traçar seu perfil nutricional, sendo
possível manejar a mesma e formular dietas para os animais demostrarem seu potencial
máximo, e o produtor otimizar e obter mais lucratividade em sua produção. Tudo isso
através da disponibilidade de laudos e informação técnicas para o produtor.
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Resumo
O Programa Bom Negócio Paraná – Núcleo Francisco Beltrão é um programa de
extensão da Unioeste que oferece curso de capacitação em gestão empresarial às micro e
pequenas empresas, microempreendedores individuais, formalizados ou não, como
também a futuros empreendedores e tem por objetivo principal promover o
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desenvolvimento econômico de municípios e comunidades. O curso de capacitação ocorre
nas modalidades presenciais e ensino a distância, onde são abordados os módulos de
gestão de negócios, comercial, financeira, de pessoas e estratégica. Como programa de
extensão, há constantemente a necessidade de expandir sua visibilidade, buscando-se
sempre expandir a área de sua ação, sendo que, neste aspecto, a divulgação se torna
imprescindível. Pensando na divulgação do PBNP, o Núcleo Francisco Beltrão conta com
duas ferramentas digitas, sendo uma delas a página no Facebook e, outra, o site próprio.
As ferramentas digitais tentam atuar o máximo possível com as diretrizes do
marketing digital, que de acordo com Torres (2009) é a utilização efetiva das ferramentas
digitais na internet de forma mais interativa, envolvendo todos os fatores de
propaganda/divulgação do marketing, não somente o lançamento de dados que contenham
caráter informativo. Neste sentido, a presente pesquisa atuou de modo a avaliar a
efetividade real do alcance da divulgação pelo projeto.
A pesquisa ocorreu entre os dias 05 a 30 de maio de 2017 e contou com uma amostra
de 83 entrevistados. Desse total, 96,4% já haviam participado do curso, seja na modalidade
presencial ou EAD. Observa-se que, durante a execução da pesquisa, aproximadamente
63% dos entrevistados estavam no período de realização do curso na modalidade
presencial nos municípios de São João e Itapejara D’Oeste, o que pode, de certa forma,
influenciar nos resultados. Desse total, que já participou da capacitação em alguma
modalidade, constatou-se que 97,5% conhece alguma das ferramentas digitais e que 84,1%
dos que conhecem obtiveram esse conhecimento durante ou após o curso.
O alcance do marketing digital do programa também chegou às pessoas que não
participaram do curso de capacitação, contudo, é um valor de baixo alcance, atribuído a
3,6%. Tais pessoas conheceram as ferramentas digitais através da indicação de amigos,
procurando informações sobre o curso oferecido ou navegando pelo Facebook.
Outra questão levantada foi a avaliação da eficiência dessas ferramentas digitais,
em que os respondentes atribuíram uma nota de 1 a 10 à elas, sendo que, quanto mais
alta, maior seria a eficiência. Por eficiência, foi deixado entendido que era a velocidade e
qualidade no repasse de informações de turmas (início e término), feiras de negócios

realizadas, cursos e demais informações. Deste modo, em relação à divulgação realizada
por meio do Facebook, constatou-se que na escala estabelecida, os maiores graus de
eficiência foram atribuídos ao 8 (34,9%), 9 (21,7%) e 10 (30,1%), já em relação ao site
foram 8 (25,3%), 9 (28,9%) e 10 (26,5%). Estes resultados evidenciam um bom
desempenho das ferramentas digitais no trabalho que elas devem exercer de acordo com
os entrevistados.
A pesquisa também buscou avaliar as opiniões das pessoas no âmbito do que
poderia ser feito para a página do Facebook e o site do programa terem uma melhor
interação com a comunidade. Entre as considerações relatadas, a mais citada foi que tanto
a página do Facebook quanto o site deveriam ter postagens mais interativas, com vídeos
informativos sobre o mercado e profissões, empreendedores que obtiveram sucesso e
resultados positivos que capacitados pelo programa conseguiram após a conclusão do
curso.
Diante disso, conclui-se, que as mídias sociais utilizadas não estão cumprindo de
modo efetivo seu papel de divulgação. Assim, evidencia-se a necessidade de reformular o
trabalho que está sendo realizado com elas para que seja possível a adoção de medidas
que corrijam e melhorem o mesmo, alcançando, com isso, um maior número de pessoas.
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AVALIAÇÃO ELETROCARDIOGRÁFICA DE TRABALHADORES DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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Resumo

A influência das condições de trabalho e a exposição ao asfalto podem afetar a
saúde de trabalhadores de pavimentação asfáltica. Neste sentido, o presente trabalho
analisou o perfil eletrocardiográfico de 21 trabalhadores de pavimentação asfáltica pública
da região Oeste do Paraná. Alterações no traçado do eletrocardiograma foram observadas
em metade dos indivíduos avaliados.

Apresentação
Populações vulneráveis ao aparecimento de doenças podem ser entendidas como
grupos sociais com um aumento do risco relativo de suscetibilidade ou de resultados
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adversos para a saúde. Este risco diferencial (ou vulnerabilidade ) é evidenciado pelo
aumento da morbidade comparativa, a mortalidade prematura e diminuição da qualidade
de vida. As causas fundamentais do aumento da susceptibilidade à doença são baixa
condição social e econômica e a falta de recursos ambientais. (FLASKERUD; WINSLOW,
1998; RUOF, 2004). O conceito de vulnerabilidade está ligada à idéia de risco, como
resultado de exposição à contingências e estresse, e dificuldade em lidar com esses riscos.
O risco ocupacional está presente em várias atividades de trabalho, aqui ressaltamos o
trabalho com massa asfáltica. Os trabalhadores com pavimentação asfáltica atuam em
condições adversas como exposição à agentes cancerígenos, exposição à altas
temperaturas, incidência à raios solares, e intempéres do clima entre outros Para alguns
autores, o estresse pode ser um importante contribuinte para as associações observadas
a longo prazo entre nível socioeconômico mais baixo e a mortalidade por doença coronária
cardíaca (KAPLAN; KEIL, 2006; PICKERING, 1999; ALBERT ET AL., 2006; CLARK ET AL.,
2009). Do mesmo modo, o acúmulo de gordura, a diabetes e as dislipidemias estão entre
os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (IV
Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias, 2007). A doença cardíaca é um termo que
engloba várias condições cardiovasculares, incluindo a doença arterial coronariana (DAC),
insuficiência cardíaca e fibrilação atrial. DAC é um estreitamento dos vasos sanguíneos que
fornecem sangue e oxigênio para o coração. A insuficiência cardíaca é um conjunto
complexo de sintomas indicativos de um músculo do coração enfraquecido e pode seguir
DAC. A fibrilação atrial é caracterizada por um ritmo cardíaco irregular e pode também
coincidir com a DAC ou outras condições da função do músculo cardíaco anormal. A
resistência à insulina e a hiperinsulinemia são disfunções metabólicas envolvidas na
patogênese do Diabetes Melitus tipo II, e quando associadas à dislipidemia, obesidade e
hipertensão arterial sistêmica constituem a chamada síndrome metabólica, que é fator de
risco para o desenvolvimento de diversas doenças cardiovasculares (BOSCHERO, 1996).
Falhas no funcionamento adequado dos músculos cardíacos levam a consequente
irregularidade no bombeamento sangüíneo, o qual poderá acarretar em falta de suprimento
de nutrientes e oxigênio aos tecidos e órgãos. Estas falhas podem levar a conseqüentes

comprometimentos de órgãos distintos, bem como ao desenvolvimento de patologias que
podem prejudicar a qualidade de vida do indivíduo, impedindo-o de atuar, inclusive de
maneira produtiva junto à sociedade. Algumas destas falhas podem ser facilmente
detectadas através do exame eletrocardiográfico, o qual é utilizado para indicar problemas
relativos

ao

funcionamento

cardíaco.

Através

da

interpretação

do

registro

eletrocardiográfico podem-se diagnosticar várias patologias cardíacas dentre elas: as
arritmias cardíacas, a insuficiência coronariana e o infarto do miocárdio, ou outras
enfermidades que comprometam a função cardíaca. Não menos importante que o ECG, o
exame físico do aparelho cardiorrespiratório também auxilia no diagnóstico precoce de
outras doenças crônicas, como a hipertensão arterial sistêmica, e até doenças respiratórias
secundárias a problemas cardíacos como a dispnéia (dificuldade em respirar). Por entender
que a atividade ocupacional pode vir a ser um fator de estresse quer seja por sua carga de
trabalho ou pelo ambiente de exposição do trabalhador, foi proposto o estudo
eletrocardiográfico em trabalhadores de pavimentação asfáltica.

Procedimentos Adotados

Os trabalhadores foram submetidos ao exame eletrocardiográfico (ECG), o qual foi
dividido em 3 etapas: anamnese, exame físico e o registro eletrocardiográfico. A anamnese
realizada consistiu de uma entrevista com perguntas direcionadas ao paciente para
caracterização do sujeito quanto ao seu estilo de vida, hábito de fumar e história de doença
familiar. O exame físico foi composto por avaliação antropométrica: medida de peso
corporal e altura do indivíduo, bem como avaliação do Índice de massa corporal e relação
entre circunferência cintura/quadril; Aferição da pressão arterial através do método
auscultatório para determinação do nível pressórico sistêmico e ausculta cardíaca para
detecção das bulhas cardíacas, sopros. Para realização do ECG foi necessário o
eletrocardiográfo, aparelho utilizado para registros eletrocardiográficos, constituído por
eletrodos acoplados ao amplificador e registrador. Os eletrodos foram colocados no
paciente em decúbito dorsal (deitado) sendo fixados com auxílio de gel eletrolítico sobre

pontos específicos da superfície corporal, previamente desengordurados com álcool 70%.
Os registros do exame foram fotocopiados e arquivados para descrição do perfil da
população atendida, sendo o laudo médico emitido por especialista na área.

Resultados

A população estudada foi constituída por 21 trabalhadores expostos ao asfalto,
trabalhando com pavimentação de ruas, estradas de rodagem, da região do oeste do
Paraná no ano de 2016. Todos os trabalhadores eram do sexo masculino com idade média
de 38 anos. A maioria dos trabalhadores tinha peso corporal considerado saudável,
inferência obtida pelos valores de IMC e 05 indivíduos apresentaram sobrepeso (IMC 3025). Através da anamnese foi observado que a maioria dos trabalhadores possui histórico
familiar de doenças metabólicas e/ou cardiovasculares e 08 trabalhadores afirmaram ser
tabagistas. O laudo médico emitido revelou que 11 indivíduos apresentaram perfil
eletrocardiográfico dentro do padrão de normalidade conforme as Diretrizes da Sociedade
Brasileira de Cardiologia sobre análise e emissão de laudos eletrocardiográficos de 2009.
Dentre as alterações eletrocardiográficas observadas no traçado foi constatado bloqueio
divisional ântero-superior do ramos esquerdo acrescido de distúrbio de condução parietal
inferior, lenta progressão da onda R nas derivações precordiais, distúrbio de condução do
ramo direito associado à repolarização precoce e taquicardia sinusal com alteração da
repolarização ventricular inferolateral.

Considerações Finais
Através dos resultados pudemos observar que metade dos trabalhadores
apresentou traçado eletrocardiográfico normal, no entanto, o eletrocardiograma foi eficaz
em detectar 10 indivíduos assintomáticos com alterações eletrocardiográficas. A ampliação
da coleta de dados se faz necessária para avaliar o risco cardiovascular desta população.
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AVALIAÇÃO RÁPIDA DA INTEGRIDADE AMBIENTAL DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO CASCAVEL, CASCAVEL – PR
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Resumo

A integridade ecológica é considerada um requisito essencial e utilizado como
sinônimo de qualidade ambiental. Desse modo, utilizou-se um procedimento de avaliação
quantitativa e qualitativa conjugado a observações de campo, nas margens da Bacia do Rio
Cascavel, Cascavel - PR. Realizou-se um levantamento diagnóstico da integridade
ambiental na área de estudo, atribuindo a 5 pontos o índice de qualidade ambiental como
Bom (70 - 85), e Alterado (52 - 69) para outros 12 pontos avaliados, revelando a
necessidade de maior atenção nessas áreas por parte das entidades gestoras.

Apresentação
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Bacias Hidrógraficas, rios e nascentes vêem apresentando intervenções ambientais,
resultantes de atividades antropogênicas, destacando-se os processos de urbanização e
atividades agropecuárias, bem como, a ocupação de áreas próximas a bacias hidrográficas
e o uso dos recursos hídricos de forma exacerbada, responsáveis pela alteração das
características físico-químicas e de integridade ambiental dos corpos d’água, sendo uma
pequena parcela mantidas preservadas (ALLAN, 1995).
A manutenção e a preservação de ecossistemas aquáticos são baseados em
metodologias pouco aplicáveis às condições dos sistemas neotropicais, com resultados
pouco expressivos, requerendo profissionais especializados. A falta de sucesso a partir
dessas iniciativas também pode ser atribuída à falta de gestão e políticas direcionadas para
esse fim e a ausência de organizações específicas, aptas a gerenciar ações nessa vertente
(BEAUMORD, 2000).
O diagnóstico ambiental objetivo, com qualidade da informação é fundamental para
o sucesso de programas voltados para a preservação, conservação ou de recuperação de
manancias. As metodologias utilizadas devem ser amplas e padronizadas, podendo ser
reaplicaveis. Deste modo, as informações obtidas possuiriam grande valor para a tomada
de decisões na gestão dos recursos hídricos (MINATTI-FERREIRA E BEAUMORD, 2004).
A integridade ecológica é considerada um requisito essencial pela Clean Water Act
e utilizado pela US Environmental Protection Agency- USEPA, como sinônimo de qualidade
ambiental (ANDREASEN et al, 2001). Atividades desenvolvidas em prol da preservação e
amparo de ecossistemas são antecedidos por uma análise das condições ambientais. Para
ecossistemas aquáticos, deve ser caracterizado o corpo d’água, deve ser caracterizado,
assim como o ambiente adjacente ao longo de seu curso, devido à intensa interação entre
os mesmos (MINATTI-FERREIRA E BEAUMORD, 2004).
Os Protocolos de avaliação rápida apresentam um conjunto de parâmetros definidos
previamente pelo pesquisador a partir de uma área considerada referência. Cada parâmetro
conta com avaliações e definições que permitem ao aplicador caracterizar uma área e
atribuir a mesma um conjunto de variáveis quantitativas ou semi-quantitativas (pontuações

ou pareceres) que ao final permitem uma avaliação rápida de tal ambiente (PLAFKIN et al.,
1989; HANNAFORD et al., 1997; CALLISTO et al., 2002; GUIMARÃES, 2012).
Desse modo, a contar do desenvolvimento do projeto intitulado “Cidades
Sustentáveis e Resilientes - Água e Saneamento”, foi proposto, portanto, a aplicação de
um protocolo de análise rápida da qualidade macroscópica para ambientes ciliares de água
doce, considerando-se os aspectos físicos do habitat, tais como, transparência da água,
coloração da água, odor da água, presença de peixes e/ou outros animais nativos no
interior/ margens da água, presença de plantas no interior d’água, presença de mata ciliar,
proteção do local, profundidade do leito em relação as margens, tipo de fundo, odor do
fundo ou margens, erosão/assoreamento do leito e nas margens, despejo de esgoto na
água e dejetos/lixo inorgânico na superfície e margens, proximidade de construções,
poluição sonora, uso agrícola e utilização por humanos. Estabelecendo a seguinte premissa
de pesquisa: a partir da caracterização do meio físico e realização de um diagnóstico
ambiental, identificando e relacionando os principais impactos na Bacia Hidrográfica do Rio
Cascavel, situada no município de Cascavel - Paraná, é possível o planejamento e
otimização de recursos financeiros das entidades públicas gestoras, voltadas para a
preservação e conservação da Bacia e seus afluentes, proporcionando aos cidadãos uma
cidade mais sustentável e resiliente, e consequentemente melhorias na qualidade de vida.

Procedimentos Adotados
Utilizou-se um procedimento de avaliação quantitativa e qualitativa conjugado a
observações de campo, nas margens da Bacia do Rio Cascavel, dentro do perímetro
urbano da cidade de Cascavel-PR, de modo que permita uma rápida implementação de
ações para prevenir e abrandar as áreas prioritárias.
A coleta de dados foi realizada por meio de visitas a campo, no período entre Janeiro
e Junho de 2017. Foram selecionados vinte pontos de coleta com diferentes níveis de
preservação. Em campo, houve a aplicação do Protocolo de análise rápida da qualidade
macroscópica para ambientes ciliares de água doce. Ademais, foram realizados o registro

fotográfico, filmagens em um ângulo de 360º verificando as situações que representariam
a qualidade ambiental, e o registro da localização geográfica dos pontos, além de terem
sido feitas anotações para melhor caracterizar a situação dos locais avaliados (Tabela 01).
Tabela 01 – Coordenadas dos 20 pontos localizados na Bacia Hidrográfica do Rio
Cascavel dentro do perímetro urbano no Município de Cascavel – PR.
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Para manipulação das informações especializadas e dos dados em ambiente
computacional, foi utilizado o software Google Earth.

Já para a obtenção de mapas

tematicos da cidade de Cascavel - Paraná, foram investigados dados no site do Portal do
Município de Cascavel, Seplan - Secretaria de planejamento.
As informações empregadas constituíram-se em dados vetoriais, com escalas de
1:15.000 a 1:500.000, que determinavam as bacias hidrográficas, os limites municipais,
rede de água, rede de esgoto, áreas de preservação permanente e áreas de risco do
Município de Cascavel – Paraná.
Os dados numéricos e quantitativos foram organizados e organizados em tabelas
para a elaboração de gráficos que ilustrariam os resultados. Desta maneira, obteve-se
parcialmente os dados que auxiliaram no estabelecimento de relações e a proposição de
melhorias para auxiliar o município em seu processo de aumento da resiliência.
Resultados

As análises realizadas nos pontos (1 - 17), localizados na Bacia Hidrográfica do Rio
Cascavel, dentro do perímetro urbano do Município de Cascavel – PR (Figura 01), resultou
para os pontos L2, L4, PM11, PM12 e CV16, um índice de qualidade ambiental como Bom
(70 - 85 pontos) obtido das notas atribuídas aos 20 parâmetros de análise macroscópica da
água contidos no protocolo da avaliação rápida. Já para os pontos L1, L3, L5, L6, RL7, RL8,
RL9, RL10, PM11, PM12, CV13,CV14, CV15 e CV17 foi atribuído um índice de qualidade
ambiental como Alterado (52 – 69 pontos), revelando a necessidade de maior atenção
nessas áreas por parte das entidades gestoras.

Figura 01 – Pontos (1 - 20) e coloração respectiva ao índice da qualidade do
ambiente ciliar recebida após avaliação rápida, localizados na Bacia Hidrográfica do Rio
Cascavel dentro do perímetro urbano do Município de Cascavel – PR.

Os resultados apresentados contribuirão com a sistematização de dados
significativos referente as condições ambientais atuais da Bacia Hidrográfica do Rio
Cascavel e para o desenvolvimento da segunda etapa do projeto, que consiste na
mobilização da comunidade em oficinas ecológicas que serão realizadas juntamente com
o Centro Universitário de Estudos, Pesquisas e Extensão de Proteção e Desastre da
UNIOESTE – CEPED em parceria com a Defesa Civil na Escola, nas quais serão
desenvolvidas diferentes metodologias integrando conhecimentos de educação ambiental
com os dados da pesquisa, que permitirão a discussão e a elaboração de mapas temáticos
pelos participantes, apontando a qualidade do ambiente ciliar e os riscos de desastres em
cada ponto avaliado, bem como medidas mitigadoras para a prevenção, redução e
enfrentamento destes riscos.

Considerações Finais

No presente estudo, constatou-se que a área do reservatório de abastecimento
municipal denominada Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Cascavel, necessita de
ações amparadas na legislação com a implantação de um plano de manejo eficaz.
Educar e sensibilizar a população a respeito da preservação e qualidade ambiental
desse manancial, objetivando a identificação de pontos que necessitem maior atenção,
ações de recuperação e revitalização e a localização de fontes poluidoras é de grande
importância para programas de monitoramento ambiental, contribuindo-se assim para a
melhor prática da gestão dos recursos hídricos no município.
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Resumo

De acordo a ANVISA, boas práticas para serviço de alimentação são procedimentos
a serem adotados para de garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. O
presente projeto teve como público alvo microempreendedor individual (MEI), que é regido
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pela lei complementar nº 128/2008. A capacitação dos MEIs sobre higiene e manipulação
segura de alimentos é importante para a melhoria das condições higiênico sanitárias dos
estabelecimentos, prevenido possíveis contaminações nos seus produtos.

Apresentação

A procura por produtos de qualidade e prontos para consumo teve um aumento
progressivo nos últimos anos com a industrialização e tempo escasso da população, com
isso há uma grande importância na segurança e qualidade nutricional desse alimento.
Boas Práticas de Fabricação são um conjunto de regras, normas e atitudes as quais,
quando aplicadas ao manuseio de alimentos, asseguram que estes cheguem até o
consumidor em condições higiênico-sanitárias adequadas e necessárias para o
atendimento do que reza a legislação em vigor. Sendo assim, o programa Boas Práticas de
Fabricação trata-se de uma ferramenta de qualidade (GOMES et al, 2006).
Todos os serviços relacionados a alimentação devem cumprir uma série de
determinações, relacionadas à todos os aspectos, a fim de garantir a qualidade dos
produtos,

desde suas

instalações,

aquisição,

matéria-prima,

armazenamento

e

manipulação dos alimentos, embalagem, transporte e comercialização, até a definição de
responsabilidades, documentação e registros (DA SILVA; COMIM, 2013).
A criação do Microempreendedor individual (MEI) foi um incentivo aos trabalhadores
que atuam de maneira informal, com a finalidade de trazer estes trabalhadores para
formalidade. O MEI traz benefícios para o crescimento econômico do país, segundo dados
do Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE (2014) cerca de
9 milhões de micro e pequenas empresas no País representam 27% do PIB do Brasil.
Todas

as

pessoas

que

trabalham

com

alimentação

são

consideradas

“Manipuladores de Alimentos”, ou seja, quem produz, vende, transporta, recebe, prepara e
serve o alimento. Esse profissional, como todo ser humano, é portador de microrganismos
na parte externa do seu corpo (mãos, pele e cabelos), na parte interna (boca, garganta e
nariz) e nas suas secreções (fezes, urina, saliva e suor) (VASCONCELOS et al, 2010); Este

então possui papel fundamental e decisivo na manutenção da saúde ou doença das
pessoas, considerando que o alimento não somente promove a saúde do consumidor, mas
também é fonte de contaminação.
Considerando o texto acima, o presente trabalho objetivou avaliar a qualidade dos
produtos alimentícios comercializados por microempreendedores individuais de Francisco
Beltrão - PR, através de analises microbiológicas, além de assessoria na área de controle
de qualidade em alimentos, treinamento e capacitação em higiene dos alimentos e dos
manipuladores com a finalidade de diminuir os riscos de doenças transmissíveis, como
intoxicações e infecções alimentares, visando a segurança alimentar e nutricional.
Procedimentos Adotados

Com a finalidade de melhorar a qualidade dos produtos alimentícios produzidos e
comercializados por microempreendedores individuais da cidade de Francisco Beltrão - PR,
foram realizados cursos de Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de alimentos de
acordo com o Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, com a finalidade de orientar
os manipuladores de alimentos sobre as possíveis contaminações dos produtos e seus
agravantes, capacitando-os assim sobre a correta higienização das mãos, instalações e
equipamentos, fazendo uma comparação com a própria realidade dos produtores com a
realidade trazida pela literatura.
Na sequência, foram realizadas visitas técnicas aos estabelecimentos do município,
priorizando os que produzem e comercializam produtos de panificação e lanchonetes, para
um diagnóstico da situação local enfrentada.
Para avaliar a qualidade desses produtos, realizou-se analises microbiológicas dos
produtos, no mês de maio de 2017, envolvendo os microempreendedores individuais de
Francisco Beltrão – PR. Foram coletadas amostras de produtos de panificação (assados)
fornecidos pelos MEI’s denominados de AM1 e AM2, para avaliar a qualidade final dos
produtos, as análises foram realizadas de acordo com a metodologia preconizada por Silva
et al. (2010) para Coliformes Totais, Termotolerantes e Salmonella sp.

Resultados

Os alimentos são essenciais não somente para a sobrevivência do ser humano, mas
também são meios de crescimento e desenvolvimento de microrganismos, sendo este
patógeno ou não. O alimento por sua vez, não pode ser fonte de contaminação ou veículo
de transmissão de doenças, por isso reforça-se a importância das boas práticas de higiene
nos preparos de alimentos.
A Resolução nº 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA, estabelece os procedimentos de Boas Práticas em alimentação para
garantir as condições higiênico-sanitárias gerais do alimento preparado para o consumo.
Com o objetivo de proteger a saúde de população contra doenças provocadas pelo
consumo de alimentos contaminados. As regras são voltadas aos serviços de alimentação
em geral e irão auxiliar os comerciantes e manipuladores a prepararem, armazenarem e a
venderem os alimentos de forma adequada, higiênica e segura (BRASIL, 2004); A
capacitação dos manipuladores de alimentos se torna essencial para a qualidade final do
produto.
Realizaram-se visitas técnicas em duas empresas denominadas de MEI, nas quais
avaliou-se a estrutura física, os equipamentos, as formas de manipulação e de produção,
como também o modo de conservação dos alimentos comercializados.
Posteriormente ao curso de boas práticas de manipulação e as visitas técnicas,
foram coletadas as amostras para as análises microbiológicas. A tabela abaixo expõe os
resultados obtidos nas análises microbiológicas dos panificados assados e recheado.
Tabela 1 – Resultados das análises microbiológicas para amostras de panificados
assados e recheado.
AM1
C1

AM1
C2

AM2
C1

AM2C
2

Col.Totais

<1,0
x 10-1

e

<1,0
x 10-1

<1,0
x 10-1

<1,0 x
10-1

Termotolorantes
Salmonell
a ssp.

Aus
ência

Aus
ência

Ausê
ncia

Ausên
cia

Nota: AM1C1: Amostra 1 coleta 1; AM1C2: Amostra 1 coleta 2; AM2C1: Amostra 2
coleta 1; AM2C2: Amostra 2 coleta 2.Col.: Coliformes. Ausência: Ausência em 25 gramas
de amostra. Os resultados são medias das análises realizadas em triplicata.

Para a realização das análises as amostras de panificados assados e recheados
foram coletadas de duas empresas AM1 e AM2, com intervalo de 15 dias entre cada coleta
(C1, C2).
Em ambas as análises realizadas, os resultados foram de ausência dos
microrganismos em 25 gramas da amostra, conferindo qualidade microbiológica dentro dos
parâmetros definidos pela Resolução da RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001, que aprova
o regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos.
De acordo com SCHIMANOWSKI e BLÜMKE (2011), torna-se imprescindível a ação
efetiva dos órgãos fiscalizadores para assegurar o cumprimento da legislação, bem como
a realização de capacitações periódicas sobre boas práticas para os profissionais que
atuam nesses estabelecimentos.
Considerações Finais

Os

resultados

das

avaliações

microbiológicas

foram

muito

satisfatórios,

apresentando adequada qualidade microbiológica em relação aos coliformes totais,
coliformes termotolerantes e Salmonella sp, os produtos estavam livres de contaminações,
sugerindo que o curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos foi de fato eficaz,
garantindo assim a segurança alimentar e nutricional do alimento que estes produtores

comercializam. Vale ressaltar a importância de projetos de capacitação na área de
alimentos, além de contribuir para a segurança do consumidor, também oportuniza a
entrada precoce dos alunos no mercado de trabalho e no âmbito da indústria, para por em
pratica os conhecimentos obtidos na graduação.
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Área Temática: 04

O projeto Biologia do Bicho-da-Seda vem apresentando uma série de resultados
educacionais bastante significativo que tem sido publicados em resumos, artigos e
apresentados em vários eventos. Por ser um inseto de grande importância na área
sericícola, o bicho-da-seda da espécie Bombyx mori é muito estudado e por apresentar
características favoráveis, como tamanho reduzido, ciclo de vida curto e facilidade de
criação é utilizado como modelo biológico, em estudos evolutivos e no ensino de ciencias
e biologia. Porém, nem sempre está disponível para uso nas salas de aula das escolas,
neste sentido, o projeto de extensão “Biologia do Bicho-da-Seda” vem auxiliar as escolas
quebrando essa lacuna e ensinado sobre a biologia do inseto. Tendo o conhecimento do
projeto, escolas de ensino fundamental e médio e instituições educacionais solicitamm sua
apresentação junto aos alunos e professores. Dessa forma, o projeto tem atendido alunos
e professores tanto na Unioeste quanto nas escolas ou instituições educacionais. Algumas
escolas ou instituições solicitam que o projeto seja trabalhado no seu ambiente devido a
dificuldades que apresentam para o transporte de alunos e professores até a Unioeste.
Levar o projeto na escola incentiva alunos, professores e o público em geral a buscar o
conhecimento, pois o material didático apresentado para os ensinamentos do inseto e dos
seus produtos apresentam uma característica lúdica e didática acentuada tornando o
conteúdo atrativo e dinâmico para o processo de ensino e aprendizagem.
Apresentação
A educação tem por objetivo principal formar cidadãos críticos e criativos com
condições aptas para inventar e ser capazes de construir cada vez mais novos
conhecimentos. O processo de ensino e aprendizagem está constantemente aprimorando

possibilitando ao educador o preparo de aulas dinâmicas fazendo com que o aluno interaja
mais em sala de aula, pois cresce a vontade de aprender, seu interesse ao conteúdo
aumenta e dessa maneira ele realmente aprende o que foi proposto a ser ensinado,
estimulando-o a ser pensador, questionador e não um repetidor de informações. Segundo
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seus métodos de ensino para a melhoria da educação. O lúdico é um desses métodos que

Rizzo (2001) a atividade lúdica pode ser um

eficiente recurso aliado do educador,

interessado no desenvolvimento da inteligência de seus alunos, quando mobiliza sua ação
intelectual.
Porém, para a compreensão das formas tridimensionais do objeto em estudo
modelos didáticos tem sido muito empregado em sala de aula (Krasilchik, 2004). Nesse
sentido,

atividades lúdicas associadas ao trabalho com modelos didáticos parece

complementar lacunas no ensino auxiliando no processo ensino e aprendizagem. Os
modelos didáticos permitem a experimentação, o que, por sua vez, conduzem os
estudantes a relacionar teoria e a prática. Isto lhes propicia condições para a compreensão
dos conceitos, do desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes, contribuindo,
também, para reflexões sobre o mundo em que vivem (Cavalcante e Silva, 2008).
Assim, os modelos didáticos são colocados como uma forma de desenvolver
competências que permitam ao aluno lidar com o conhecimento cientifico transmitido pelos
professores a algo palpável e de fácil abstração, ressaltando-se para isso que as
metodologias usadas pelo professor conduzam ao desenvolvimento em que o teórico esteja
ligado ao modelo didático utilizado, ou seja, que este venha como facilitador de aprendizado
e não como uma atividade para diversão. Krasilchik (2004) coloca que apesar dos modelos
didáticos demonstrarem os objetos em três dimensões, eles podem apresentar alguns
percalços. O professor tem que fazer com que os alunos entendam que os modelos são
simplificações do objeto real ou fases de um processo dinâmico. Para diminuir essas
limitações e envolver o aluno no processo de aprendizagem, muitas vezes, é importante
que os alunos façam os próprios modelos, de forma que estes compreendam qual estrutura
estão ilustrando.

preparo acadêmico do professor, utilização de termos e conceitos em linguagem científica
nas explicações do conteúdo, entre outros. Dessa forma, para facilitar a construção e
melhorar o aprendizado do aluno, a utilização de recursos lúdicos e modelos didáticos no
ensino de ciências e biologia vem de certa forma auxiliar no preenchimento de lacunas
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Assim são evidentes as condições problemáticas enfrentadas pelo professor no

existentes nas matérias ensinadas. Facilita inclusive ao próprio professor que, muitas
vezes, demonstra insegurança ao ensinar alguns assuntos mais difíceis da disciplina.
Sendo o educador o principal agente estimulador da construção de novos
conhecimentos ao aluno, quando esse se utiliza de atividades lúdicas e modelos didáticos,
o aluno acaba sendo desafiado a produzir e oferecer soluções às situaçoes problemas
impostas pelo educador. Pois o lúdico associado ao modelo didático atuam como
motivadores na percepção e na construção de esquemas de raciocínio, além de ser uma
forma de aprendizagem diferenciada e significativa.
Diante do exposto, o projeto de extensão “Biologia do Bicho-da-Seda”
desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Cascavel tem
como objetivo incentivar as escolas do ensino fundamental e médio, de Cascavel e demais
regiões do Oeste do estado do Paraná, no uso de material lúdico e modelos didático do
bicho-da-seda como uma forma alternativa para o proceso de ensino-aprendizagem sobre
insetos.

Procedimentos Adotados
No início do ano letivo alunos do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura e
Bacharelado são selecionados e treinados para divulgarem e agendarem visitas assistidas
para as escolas do ensino fundamental e médio da rede pública e privada de Cascavel - Pr.
Modelos didáticos e lúdicos confeccionados são apresentados durante as visitas, com
duração média de duas horas, possibilitando a visualização e o manuseio de todos os

dificuldade de transporte dos alunos e professores até a Unioeste. Assim, para o
desenvolvimento das atividades nas escolas o material didático desenvolvido foi
readequado podendo ser apresentado por membros do projeto, que se locomove in loco de
forma a realizar as explicações necessárias a turma ou, se for o caso, o material lúdico e
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estágios do ciclo de vida do bicho-da-seda, B. mori.

didático é emprestado às escolas e demais instituições de ensino e de pesquisa
interessadas. Para a apresentação do projeto ou o empréstimo do material, as escolas e
outras instituições fazem a solicitação, através de contato no laboratório de biologia celular,
definindo dia e horário da apresentação e ou de retirada e de devolução do material. O
material também tem sido disponibilizado para empréstimo a professores do curso de
Ciências Biológicas - Unioeste, que atuam na área do ensino, supervisionando estágios e
orientando projetos; podendo assim, serem utilizados durante a realização dos estágios nas
escolas e nas orientações PDE, PIBID, entre outros.
O material lúdico produzido é um gibi (história em quadrinhos) “A Vida do Bicho-daSeda” e um CD room que explica o ciclo de vida de B. mori, e a importância dos produtos
da seda. O CD room apresenta ainda, a importância da sericicultura na economia brasileira.
O material lúdico oferece um conteúdo didático com termos biológicos sobre o inseto de
fácil entendimento.
Os modelos didáticos pedagógicos do ciclo de vida de B. mori, foram produzidos com
material alternativo de fácil acesso detalhando todo o ciclo de vida do inseto (ovos, lagartas
de 1º ao 5º instar, pupa e mariposa), além de folhas de amoreira (alimento do inseto).
Modelos didáticos preservados em alcool de B. mori e kits didáticos dos fios e tecidos de
seda, também foram produzidos enfatizando os produtos da seda.
A manutenção dos modelos didáticos é efetuada constantemente, conforme a
necessidade, pelos integrantes do projeto.
Resultados

Meio Ambiente do colégio CEEP (Centro Estadual Profissional Pedro Boareto Neto) e do
Instituto Tecnológico Federal do Paraná – Cascavel Pr. Os temas abordados foram: a
diversidade, a importância e tipos de desenvolvimento de insetos; ciclo de vida, anatomia
e a importância do B. mori na sericicultura e em pesquisas científicas. Durante a realização
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De 2015 a 2017, no laboratório de biologia celular, após agendamento pelo professor

do curso foi disponibilizado uma apostila explicativa para cada aluno contendo atividades
que foram realizadas pelos alunos. A apresentção foi bastante dinâmico onde se procurou
mostrar a variedade de insetos existentes na natureza; os diferentes tipos de
desenvolvimento dos insetos e; a biologia e a importância econômica e social do bicho-daseda, aspectos que normalmente não são vistos em sala da aula das escolas. Para tanto
foram utilizados filmes, modelos didáticos e pedagógicos de insetos preservados e gibis do
bicho-da-seda. Para análise das concepções sobre os insetos, aplicamos um questionário
com conteúdos de séries anteriores ao ano cursado pelas turmas. O questionário foi
aplicado antes e depois da apresentação do conteúdo. Na análise dos resultados foi
observado que 85 % dos alunos responderam as questões corretamente após a
apresentação do conteúdo. O professor de biologia que acompanhou o curso aprovou a
metodologia utilizada e reconheceu sua eficiência no aprendizado dos alunos.
Também no mesmo período, por solicitação e agendamento de professores, o
projeto atendeu professores e alunos do ensino fundamental de colégios públicos e
particulares (Horácio Ribeiro dos Reis, Olinda Truffa dos Reis, Alfa, Ideal, entre outros) e
professores de escolas de assentamentos da reforma agrária (Assentamento Valmir Motta)
e de comunidades (Bairro Sanga Funda) de Cascavel – Pr. Nesse caso, o material lúdico e
didático e os produtos do bicho-da-seda foi transportado in locu e os discentes do curso de
ciências biológicas realizaram a apresentação do projeto. As apresentações foram feitas de
forma dinâmica e interativa, o que prendeu a atenção dos alunos, que na maioria dos casos
eram alunos do ensino fundamental I. A leitura do gibi e o manuseio dos modelos didáticos
enfatizando os estágios do ciclo de vida do inseto alavacaram muita curiosidade sobre a
vida do bicho-da-seda e de seus produtos.

biológico no estudo científico de outros organismos, pelo fato de ser um inseto com ciclo de
vida curto e de fácil manuseio. No ensino de ciências e biologia o estudo dos organismos
pode ser explorado através de materiais alternativos. Nesse sentido, uma série de material
é apresentado durante a apresentação do projeto como suporte alternativo ao processo de

Página

importância do B. mori na sericultura, é enfatizado o uso do inseto como importante modelo

440

Durante as apresentações aos alunos e professores, além de ser colocado sobre a

ensino e aprendizagem. Assim, professores e alunos tem acesso aos exemplares da
história em quadrinhos “A Vida do Bicho-da-Seda”, CD room e modelos didáticos
pedagógicos e preservados do B. mori. Além de kits didáticos contendo fios e tecidos de
seda que revelam os produtos confeccionados na indústria sericícola.
Buchanan et al. (2005) coloca que a apresentação de conteúdo de forma apropriada
e dinâmica, através de métodos interacionistas de ensino permite que ele possa ser
entendido ao invés de memorizado. Enquanto, Almeida (2003) afirma que o rendimento dos
estudantes vai além das expectativas quando se trabalha de forma interativa e participativa,
contextualizando sempre que posssível. O envolvimento dos alunos nas atividades
didáticas através do uso de modelos tridimensionais e ilustrações são responsáveis pela
melhora na capacidade de adquirir e guardar informações em comparação com métodos
tradicionais de ensino.
A postura do professor em sala de aula, bem como suas artimanhas em articular o
conteúdo teórico a ser ensinado com atividades mais dinâmicas e uma abordagem moderna
são, sem dúvida, pontos de partida para a solução de problemas em sala de aula, tanto no
sentido disciplinar (comportamento do aluno) quanto no índice de rendimento de conteúdos
que serão aproveitados pelo estudante (Kubata et al., 2011).
A visão de que o lúdico pode ser importante ferramenta metodológica no ensino de
biologia parte das ideias de Rizzo Pinto (1997) que diz o seguinte “Não há aprendizagem
sem atividade intelectual e sem prazer; a motivação através da ludicidade é uma boa
estratégia para que a aprendizagem ocorra de forma efetiva. As situações lúdicas
mobilizam esquemas mentais além de desenvolver vários aspectos da personalidade como
a cognição, afeição, socialização, motivação e criatividade.

autoestima”. A aplicação de recursos lúdicos em sala de aula exige do professor, segundo
Moura et al. (2011) “uma metodologia bem segura e com objetivos bem delimitados e
determina para que assim possam ser alcançados, pois, apenas a mudança da prática e a
utilização do recurso não asseguram a evolução esperada”. Deve-se levar em consideração
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Neves (2007) ainda coloca que “através de atividades lúdicas, o aluno explora muito

pelo professor que o lúdico está sendo empregado em sala não apenas como diversão,
mas como ferramenta de ensino e que tal instrumento venha com o objetivo de acrescentar
na compreensão dos conteúdos, assim este personagem possui o papel de organizar as
etapas de exposição da atividade.
E, segundo Cavalcante e Silva (2008) os modelos didáticos permitem a
experimentação, o que, por sua vez, conduzem os estudantes a relacionar teoria e a prática.
Isto lhes propicia condições para a compreensão dos conceitos, do desenvolvimento de
habilidades, competências e atitudes, contribuindo, também, para reflexões sobre o mundo
em que vivem.
Neste sentido, os estudos indicam que o lúdico e os modelos didáticos são
ferramentas de ensino que permite que o professor exiba seus conhecimentos de uma
forma prática, simples e menos complexa aos alunos.
Considerações Finais
As apresentações realizadas tanto no laboratório de biologia celular como no
ambiente escolar ou das instituições de ensino e o material lúdico e didático de B. mori
apresentado parecem suprir a carência de laboratórios e de recursos didáticos existentes
nas escolas do ensino básico. Além de informar e conscientizar professores, alunos e a
comunidade em geral sobre a importância do inseto na economia mundial e como recurso
didático e não apenas como objeto de curiosidade.
Diante dos resultados observados após a apresentação do projeto conclui-se que, o
lúdico e os modelos didáticos são ferramentas importantes para uma melhoria na educação
e no andamento das aulas, provocando uma aprendizagem significativa que pode ocorrer

Forma(s) de contato com a ação
edneiabt@gmail.com, Fone: (45) 3220-7405
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gradativamente e inconscientemente de forma natural, tornando-se um grande aliado aos
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CAFÉ NO CEU
Neucir Szinwelski208 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: José Flávio Cândido Júnior 209, Fernando de Farias Martins210,
Jéssica Ricci de Lima211, Marcos Fianco212, Suzana Magro213, Victor Mateus
Prasniewski214
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem
Modalidade: Comunicação Oral

O projeto de extensão “Café no CEU” foi fruto do trabalho realizado no Centro de
Ecologia da Unioeste (CEU), um pequeno espaço transformado em laboratório de pesquisa,
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Palavras-chave: Ensino; Pesquisa; Extensão.

que está sob a responsabilidade do professor José Flávio Cândido Jr. Durante a vigência
do projeto “Café no CEU” tivemos seis oficinas de capacitações e atingimos um público de
80 pessoas. Além disso, foram oferecidos três ciclos de palestras, com a participação de
15 pessoas.

Apresentação
A proposta do projeto de extensão “Café no CEU” foi fruto do trabalho que vinha
sendo realizado no Centro de Ecologia da Unioeste (CEU), um pequeno espaço
transformado em laboratório de pesquisa, que está sob a responsabilidade do professor
José Flávio Cândido Jr. No CEU, tivemos reuniões semanais para verificar os erros e os
acertos do laboratório, mas também nos reuníamos para discutir ciência. Tivemos
discussão de artigos e de temas interessantes dentro da ciência em todos os nossos
encontros, bem como oferecemos cursos diversos, com a finalidade de ampliar a
independência

dos

participantes

do

laboratório.

Observamos

um

crescente

comprometimento dos alunos com o laboratório, com suas pesquisas, com a leitura e
verificamos um interesse maior em leitura, escrita, discussão e divulgação científica.
Promover o hábito da leitura crítica é uma função inerente ao professor. Ela permite
ao leitor a descoberta de um mundo atraente, diversificado, e o torna um ser pensante,
inserido no meio social, como cidadão participante (CARDOSO; PELOZO, 2007). Nosso
primeiro objetivo foi aprimorar a leitura e o debate crítico por meio da leitura e discussão de
artigos científicos na área de Ciências Biológicas. Além disso, fizemos que os próprios
estudantes apresentassem artigos científicos na forma de. Assim, além de contribuirmos

reflexos nas salas de aula e na vida dos participantes.
Nosso segundo objetivo era fornecer cursos em diversas áreas do conhecimento,
visando fortalecer a independência dos estudantes e professores. Alguns cursos foram
oferecidos, como manipulação de imagens com o programa Photoshop, referenciamento
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com o desenvolvimento da leitura e escrita crítica, contribuímos com a formação didática

bibliográfico com o programa Mendeley Desktop e SIG. Esses cursos proporcionaram aos
alunos maior independência nas suas pesquisas e na sua vida acadêmica. Além disso,
tivemos a participação de alguns professores, interessados, obviamente, em temas e
cursos mais específicos. E a participação de professores nos revelou o distanciamento
existente entre professor-aluno. Ao participar de um curso juntamente com os alunos
notamos a quebra o tabu do “professor sabe tudo” e assim, este entrou no mundo do aluno
(BONA; DAMINELLI; OLIVEIRA, 2012). Nossa experiência, embora pequena, demostrou
maior aproximação entre alunos e professores, quando esses se encontram em um
ambiente mais informal de aprendizagem, fora da sala de aula.
Nosso terceiro objetivo visava congregar alunos e professores. Tínhamos a
convicção de que a universidade ou a relação professor-aluno vai além das grades que
cercam o espaço físico da Unioeste. Essa relação se estende para a vida. É lógico que
essa não pode ser uma generalização, mas sem dúvida, quando acontece, os resultados
são animadores.
Ao atender os objetivos anteriores, atendemos nosso quarto objetivo: discutir ciência.
Isso porque ciência deve ser discutida em todos os aspectos da sociedade, seja na
universidade, seja em casa, seja no bar. Ciência move o mundo e o mundo se move com
ciência (parafraseando Albert Einstein). E assim, o Café no CEU foi um espaço de
confraternização. Um espaço onde o conhecimento esteve sempre disponível, acessível.
Sem um detentor, mais sim com transferidores.
O último objetivo dizia respeito ao CEU. Precisávamos comprar equipamentos e
materiais de consumo para o CEU, para que nossos estudantes conseguissem desenvolver
suas pesquisas. Dessa forma, somente para os cursos, cobramos uma taxa de inscrição.

Foram ofertadas palestras e cursos de capacitação durante a vigência do
projeto de extensão Café no CEU. As palestras consistiram de temas relativos a curiosidade
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Essa taxa foi utilizada para equipar o laboratório.

e interesse dos alunos. As palestras tiveram duração de duas horas e ampla divulgação,
por meio de mídias sociais e pelo site do laboratório.
Quanto aos cursos de capacitação, foi feita uma pesquisa no campus de
Cascavel da Unioeste para verificar a demanda de alguns cursos. Após essa pesquisa, os
cursos foram preparados e ofertados.

Resultados

Houveram três reuniões para leitura e discussão de artigos científicos, com
consequente apresentação das palestras. As palestras foram desenvolvidos pelos alunos
participantes, que se inscreverem para apresentar. Os artigos serão selecionados pelos
alunos e tiveram a anuência do coordenador da proposta. As palestras apresentadas foram:
a) Proventrículos de gafanhotos e sua importância taxonômica

Palestrante: Aline Bazzotti Strotkamp
Número de pessoas participantes: 7
Data de realização: 23/08/2016
b) Som de chamado de duas espécies simpátricas de Phylloscyrtini (Orthoptera:
Gryllidae: Trigonidiinae)

Palestrante: Marcos Fianco
Número de pessoas participantes: 7

Palestrante: Victor Mateus Prasniewski
Número de pessoas participantes: 7
Data de realização: 06/09/2016
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c) Inibição de acetilcolinesterase em Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera:
Bostrichidae) resistente a organofosforados.
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Data de realização: 30/08/2016

Foram oferecidos seis cursos de capacitações, com participação de 60 pessoas. Os
cursos oferecidos foram:
a) Técnicas aplicadas à taxonomia e citogenética de Grylloidea (Orthoptera)

Palestrante: Marcos Fianco
Número de pessoas participantes: 6
Data de realização: 03/08/2016
b) Mendeley Desktop: gerenciamento de referências bibliográficas – Turma I

Palestrante: Neucir Szinwelski
Número de pessoas participantes: 17
Data de realização: 25/08/2016
c) Mendeley Desktop: gerenciamento de referências bibliográficas – Turma II

Palestrante: Neucir Szinwelski
Número de pessoas participantes: 10
Data de realização: 27/08/2016

d) Mendeley Desktop: gerenciamento de referências bibliográficas – Turma III

Palestrante: Fernando de Farias Martins

e) Edição de arquivos de imagem via Photoshop CS6

Palestrante: Larissa Gheller
Número de pessoas participantes: 5
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Número de pessoas participantes: 17

Data de realização: 03/10/2016
f) Edição de áudio via Adobe Audition

Palestrante: Larissa Gheller
Número de pessoas participantes: 5
Data de realização: 08/11/2016

Considerações Finais

O projeto contou com a participação de poucas pessoas. Entretanto, as
pessoas que participaram conseguiram aproveitar muito a oportunidade oferecida. Os
cursos deram autonomia para que os participantes executassem as tarefas exigidas.
Portanto, os resultados foram satisfatórios.

Forma(s) de contato com a ação
Contato somente por e-mail: neucir.szinwelski@unioeste.br. Entretanto, cabe
ressaltar que o projeto já encerrou suas atividades. Não haverá mais a oferta de palestras
e cursos.

Número da Correspondência Registrada (CR)

BONA, A. S.; DAMINELLI, E.; OLIVEIRA, H. L. Aprendendo a ler artigo científico.
Revista Trajetória Multicursos – FACOS/CNEC, Osório, v. 5, n. 6, p.20-35, 2012.
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CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
PARA USO DA TECNOLOGIA GENEXPERT® PARA O DIAGNÓSTICO E
ACOMPANHAMENTO DOS DOENTES DE TUBERCULOSE NOS MUNICÍPIOS DA 9ª
REGIONAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Reinaldo Antônio da Silva Sobrinho215 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Adriana Zilly 216, Angela Sobral Bernardi217,
Samia Regina de Quadros 218, Thaís Tânia Ávila5

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Tuberculose; Epidemiologia; Educação em Saúde.

Resumo
Pretende-se com este projeto realizar capacitações com profissionais de saúde dos
municípios da 9ª regional de saúde, visando contribuir na qualificação no que tange as

os benefícios para a atenção básica na incorporação do novo teste, diminuindo assim as
subnotificações e diagnósticos tardios.
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como ferramenta a nova tecnologia de diagnóstico denominada GeneXpert®, apresentando
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ações do controle da tuberculose, rapidez e precisão no diagnóstico e tratamento, usando

Apresentação
A Tuberculose (TB) é um problema de saúde pública grave, causada pelo
Mycobacterium tuberculosis (MTB) popularmente conhecido como Bacilo de Koch, que
mata cerca de 1,5 milhões de pessoas a cada ano, sendo endêmica em diversos países
(WHO, 2016), seja pela subnotificação ou dificuldade ao diagnóstico e tratamento, ou pela
falta de entendimento da magnitude da doença (MENDONÇA; FRANCO, 2015). A TB afeta
principalmente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos do corpo, como
ossos, rins, meninges e outros (NOGUEIRA, 2012).
O Brasil aparece na 18ª posição em carga de TB, o que representa 33,0% dos casos
estimados para as Américas e 0,9% no mundo. Houve em 2014, 6,9 milhões de casos
novos da doença. É a segunda causa de morte associada a doenças infecciosas, ficando
atrás apenas da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), apesar de o
tratamento ser disponível (WHO, 2016).
Sabendo que a TB ocupa grande destaque por sua alta incidência e mortalidade no
Brasil, é de suma importância o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento, caso
o resultado seja positivo. O Teste Rápido Molecular para TB (TRM-TB) Xpert MTB/Rif
realizado na plataforma GeneXpert® (CEPHEID, 2016), é um teste molecular para a
detecção simultânea de MTB e resistência à rifampicina e seus resultados são liberados
em aproximadamente duas horas, tendo em vista um resultado rápido e de alta precisão,
viu-se nele um método de diminuir as altas incidências e com isso a mortalidade no Brasil.
Conforme a relevância do assunto, viu-se uma boa prática ajudar na implantação
dessa nova tecnologia, com esse intuito o projeto vem sendo realizado desde abril de 2017

do Paraná (UNIOESTE), do campus de Foz do Iguaçu, que buscaram informações, e
elaboraram capacitação para os trabalhadores de todas as Unidades de Atenção Básica de
Saúde dos municípios da 9ª Regional de Saúde do estado do Paraná e posteriormente
acompanharão as famílias e doentes com TB, o tema das atividades envolve as
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e segue em andamento, contando com a participação de dois docentes, acadêmica e

comunidades moradoras de áreas de ocupação irregular, moradores de rua, grupos de
pessoas atingidas pelo HIV/AIDS e indiretamente toda a população dos desses municípios.
É de fundamental importância a extensão universitária na área da saúde, respeitando
e conhecendo as diferentes realidades, vivenciado e promovendo novas experiências no
cuidado, humanização, e na qualificação da atenção à saúde. Além da importância da
capacitação dos profissionais de saúde, bem como do desenvolvimento de ações de
extensão em geral, que deve, sempre que possível, ser avaliada com relação a sua
efetividade, e o incentivo à realização de educação permanente, uma vez que o conteúdo
é vasto para ser absorvido em uma única capacitação, podendo causar dúvidas sobre a
execução das rotinas relacionada ao TRM-TB para diagnóstico da TB durante o dia a dia.

Procedimentos Adotados
Trata-se de um projeto de extensão que está sendo desenvolvido junto aos
profissionais de saúde responsáveis pela Tuberculose em cada âmbito. As fontes de dados
e informações se deram por meio de visitas técnicas, meios de comunicação com acesso
à internet, reuniões e aporte bibliográfico específico.
O projeto conta com dois docentes, uma acadêmica, e duas enfermeiras recémformadas. A seleção desta equipe foi feita através da avaliação da ficha de inscrição, do
histórico escolar e entrevista individual, considerando a identificação, afinidade com o
trabalho e conhecimento sobre a temática em questão. Os extensionistas selecionados
buscaram se aprimorar com os profissionais da Área Técnica, com finalidade de preparálos melhor para lidar com o trabalho.

debate e capacitação, além das visitas e acompanhamento dos pacientes.
As abordagens serão realizadas nos municípios com todos os profissionais de saúde
de acordo com a disponibilidade de ambos, já a organização das atividades e o apoio
pedagógico aconteceram durante os encontros segundo cronograma previamente
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As atividades da ação foram agrupadas em cinco eixos: encontros para estudos,

acordado onde os integrantes discutiram em rodas de conversa. Foi mantida a hierarquia
da relação horizontal professor-extensionistas-profissionais, o qual é um processo em que
se torna fundamental a autonomia (FREIRE, 1996).
Serão realizadas capacitações com relação à doença como: prevenção,
transmissão, sinais e sintomas, coleta de escarro, diagnóstico por baciloscopia, tratamento,
implementação da tecnologia GeneXpert®, manuseio do equipamento, investigação e
interpretação dos resultados de TRM – TB, utilizando metodologias e recursos variados,
com apresentações em aulas dialogadas e rodas de debates, para que sejam expostos os
procedimentos corretos, para assim diagnosticar os problemas e sanar dúvidas referentes
às áreas de atuação.
Através da interface com os trabalhadores durante as capacitações, a equipe
buscará acesso aos doentes de TB em tratamento e suas famílias para serem assistidos
por meio de visitas domiciliares mensais para avaliação da situação de saúde do doente e
busca de membros da família possivelmente acometidos pela doença, este procedimento
ocorrerá no período de um ano, visando adesão/conclusão do tratamento e busca ativa de
casos novos.

Resultados

Ocorreram reuniões com os profissionais do Centro de Tuberculose e Hanseníase
de Foz do Iguaçu-PR, com a médica responsável pela TB no referido município, com a
enfermeira responsável da 9ª Regional de Saúde, com as Secretarias Municipais de Saúde
dos municípios desta mesma regional de saúde, e por meio eletrônico com a responsável

locais, bem como para pactuar a operacionalidade das atividades.
Para a disseminação do conhecimento, foi elaborado pela equipe do projeto um
Manual Técnico, com o objetivo de estabelecer um procedimento padrão para a coleta e o

Página

apresentação e definição de outros temas prioritários em TB, segundo as necessidades

455

pelo Controle da TB na Secretaria Estadual de Saúde do Paraná – SESA, para

fluxo do material utilizado para orientar o diagnóstico dos municípios da 9ª Regional de
Saúde.
A primeira abordagem ocorreu no município de Matelândia-Pr, onde estiveram
presentes 57 profissionais, dentre eles estavam auxiliares, técnicos, enfermeiros e
médicos, os quais demonstraram interesse e dúvidas em relação ao uso da nova
tecnologia. No entanto, como já havia esse protocolo da tecnologia estabelecido no estado,
foram receptivos após a apresentação e interagiram bem com os extensionistas
questionando e sanando dúvidas, já os demais municípios estão sendo agendados
conforme disponibilidade de cada um.
Nessa perspectiva, buscou-se ampliar o conhecimento de maneira eficaz e simples,
compreendendo a realidade dos profissionais. A falta dessa atenção pode perpetuar a
transmissão da doença, favorecer o aparecimento de formas resistentes do bacilo e
aumentar a mortalidade. Durante a extensão, espera-se acompanhar todos os doentes em
tratamento de TB desses municípios, pois esse momento da visita domiciliar é importante
para estabelecer e manter o vínculo, além de acompanhar cada caso, uma vez que o
paciente vai refletir e se sentir mais confiante, estimulando-os a dar continuidade ao
tratamento de maneira que as informações transmitidas contribuam para diminuir as
resistências.

Considerações Finais
Estas ações permitirão aos extensionistas a troca de informações com profissionais
sobre o tema em questão de modo a contribuir na percepção dos riscos e vulnerabilidades,

evidências que demonstrassem os benefícios para a atenção básica na incorporação do
teste Xpert® MTB/RIF e no diagnóstico da tuberculose pulmonar, diminuindo assim
subnotificações e diagnósticos tardios, trabalhando em favor da estratégia Fim da
Tuberculose até 2030 da OMS.
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e na maneira eficaz da implantação definitiva de tal tecnologia, respeitando as diferentes

Formas de contato com a ação

O presente projeto está sob a coordenação do Prof. Dr. Reinaldo Antônio SilvaSobrinho e sub-coordenação da Profa. Dr. Adriana Zilly, cujo e-mails para contato são,
respectivamente: reisobrinho@unioeste.br e aazilly@hotmail.com, com a parceria de
outros membros do Laboratório de Epidemiologia e Pesquisas Operacionais em Saúde
(LEO). Ainda, o projeto é financiado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (SETI) - Fundo Paraná.

Número da Correspondência Registrada (CR)
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CENTRAL DE EVENTOS DA UNIOESTE DE FOZ DO IGUAÇU - CEUFI
Aurelinda Barreto Lopes 219 Coordenador da Ação de Extensão
Participantes: Claudio Alexandre de Souza 220, Monica Rezende

221,

Área Temática: Ciências Sociais e Aplicadas, Educação, Trabalho.
Linha de Extensão: Turismo
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Turismo, Eventos, Serviços.
Resumo
O Projeto apresentado nesse artigo é sobre a proposta de reestruturação do setor
eventos na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, localizado no
Campus da Cidade de Foz do Iguaçu- PR, a Instituição quer proporcionar ao acadêmico a
possibilidade de colocar em pratica o conhecimento técnico adquirido nas salas de aula. O
setor tem como objetivo final ampliar serviços já existentes, aproveitando o conhecimento
técnico de cursos de Hotelaria e Turismo, que ofertam as disciplinas Gestão de Eventos e

associados percebem que a universidade possui um potencial para futuramente
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comercializar serviços, pois sua estrutura física é muita atraente.
Apresentação
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Planejamento e Gestão de Eventos. A Direção Geral e os Centros onde os cursos estão

Turismo.
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do

Iguaçu.

E-

O Curso de Turismo e de Hotelaria do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
CCSA do Campus da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE em Foz do
Iguaçu possuem em sua grade curricular as disciplinas Gestão de Eventos e Planejamento
e Gestão de Eventos, ambos os cursos compreendem hoje, que no mercado atual da área
de Eventos, o Bacharel em Turismo e de Hotelaria deve assimilar o conhecimento teórico
da atividade e propor projetos para melhoria dos serviços.
Os acadêmicos

precisam colocar

em pratica, na universidade,

o

conhecimento adquirido nessas disciplinas, para que o mesmo consiga sair com
experiências exercidas na área. Entende se que a universidade está buscando melhorar e
aprimoraras estruturas para treinamento e atendimento.
Devido à frequência de eventos internos realizados no campus, e a falta de estrutura
e Comunicação da mesma, o projeto para criação da Central de Eventos surgiu para
atender as necessidades básicas de evento.
Para os futuros profissionais, estar em contato hoje, na Academia, com
atividades relacionadas a eventos, é primordial para o exercício da teoria a pratica, e um
ponto principal é que a cidade de Foz do Iguaçu recebe grandes eventos, devido à grande
rede

Hotelaria e atrativos turísticos, tornam a cidade mais atraente para a realização dos
eventos.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE, campus de Foz
do Iguaçu é composta por 13 cursos de Bacharelado, Licenciatura e cinco pós-graduações,
existem atividades internas no qual a Instituição não consegue suprir com precisão.

possibilidades de ser comercializado, além de deixar a Instituição em destaque na cidade
e região.
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O Projeto apresentado será de reestruturar o setor de apoio, criando o setor

A Central de Eventos da UNIOESTE no campus de Foz do Iguaçu – PR tem
como objetivos específicos prestar serviços de atendimento personalizado, com qualidade
e eficaz na área de eventos.
Procedimentos Adotados
O Desenvolvimento do trabalho apresentado é em pesquisas bibliográfica
descritiva e Pesquisa Documental.
A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema e a partir de
referencias teóricas publicadas (em revistas livros, revistas e etc) pode ser parte de outros
tipos de pesquisas. (RAMPAZZO, LINO, 2005, pág. 53).
A pesquisa é chamada de “documental” é porque procura documentos de
fonte primaria, a saber, os dados primários provenientes de órgão que realizam essa as
observações. (RAMPAZZO, LINO, 2005, pág. 50).
O Material usado como base para pesquisa foi da Universidade de Cruz Alta
RS, é um manual de procedimentos de solicitação de eventos e o formulário desenvolvido
pelo o Grupo de trabalho denominado Analise e Melhoria dos processos da UNIOESTE
Campus Foz do Iguaçu, que faz parte do PDA - Plano de Desenvolvimento dos Agentes
Universitários da UNIOESTE.

A Central de Eventos da UNIOESTE – CEUFI foi apresentada para
ampliar os serviços já oferecidos no campus, ou seja, foi realizada uma reestruturação do
setor, em conjunto com os cursos da Instituição Turismo e Hotelaria, que tem como
finalidade principal fornecer um produto de final de qualidade e possivelmente no futuro,
com retorno financeiro a Instituição.
Desenvolver material pedagógico para as atividades da central de eventos. A partir
das atividades que serão realizadas, criar modelos de formulários, como por exemplo:
pedido de serviços, planilhas para cotação, resposta de cotação; contratos, entre outros;
Realizar contato com empresas prestadoras de serviços para seleção e formalização

Realizar pesquisa junta a comunidade interna e externa sobre eventos a serem
realizados e futura captação.
Resultados
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de convênios;

Estruturação da área de eventos do campus de Foz do Iguaçu com foco no ensino
pratica das diversas atividades da área de eventos.

A Central de Eventos tem como proposta, o atendimento básico que é reunir
demandas do solicitante, que vai desde formato da estrutura, objetos de louças ao
audiovisual e cerimonial e Protocolo conforma as normas, promover parcerias com
Instituições de caráter cientifico; e disponibilizar a estrutura que o campus possui para uso
de outros (Instituição publica e privadas, universidades, Colégios etc.).
O manual elaborado apresentado nos 2.7 tem como base a referencia de materiais
de duas universidades, mesmo que não possuam em sua grade, cursos como Turismo ou
Hotelaria, tivemos uma noção de como podemos fazer adaptações para a CEUFI.
A Universidade de Cruz Alta, localizada na cidade de Cruz Alta no Estado do
Rio Grande do Sul, fornece de maneira online material de consulta para Procedimentos de
Eventos, ele é bem claro, com explicação como:
➢ O Conceito de Eventos;
➢ A elaboração de Projetos;
➢ Orçamento;
➢ Pré Evento
➢ O Evento
➢ Prestação de Contas
➢ Informações Gerais.

A criação da CEUFI foi muito importante para a universidade, que poderá contar com
o conhecimento dos acadêmicos da Instituição para realizar os procedimentos básicos para
realização de quaisquer eventos proposta para a mesma.
Além do espaço físico, o apoio que pode ser desde reserva do espaço, apoio na
divulgação à montagem do cerimonial e protocolo.

propostas; elaborar os formulários para atendimentos e como serão os procedimentos nos
eventos Institucionais; Atendimento interno e Externo Dos Eventos; O meio de
Comunicação interna e externo utilizado pela central para divulgação dos eventos.
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Para isto este projeto foi nomeado como Central de Eventos da Unioeste Foz do

A UNIOESTE do campus possui um site com informações de atividades ou
serviços disponíveis, além de disponibilizar o formulário de reserva no próprio site, uma
proposta seria acrescentar um serviço no item de utilidades que é composto por histórico,
prestação de contas, certificados, e-mails institucional, processos de licitação, conselhos
do campus, Atendimento ao Psicólogo, lista de ramais e FAQ.

Setor de Apoio e eventos

Quadro 4: Sistema de reserva da universidade

Fonte: http://www.foz.unioeste.br/~apoio2008/
O Quadro 4 apresenta o sistema de reservas, ele é composto por informações

O sistema é de uso interno, o docente ou discente solicitam através do e-mail ou
memorando. Instituições solicitam geralmente através de ofícios ou consultas via e-mail,
para direção Geral do campus.
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como nome do solicitante, data e horário da reserva, documento que o solicitante usou para

A Central de Eventos apresenta uma proposta para tornar os serviços
que hoje é de responsabilidade do setor de Apoio em algo mais eficaz. Além de serviços
básicos que a universidade já consegue atender, a mesma possui cursos que podem
influenciar de forma positiva a dinâmica do trabalho, ou seja, o conhecimento teórico dos
acadêmicos será um diferencial para complementar alguns itens que tornam o evento mais
organizado.
A proposta a principio a criação de um manual de atendimento, que deve
conter os prazos de solicitação de serviços, as características de cada evento, o que é
permitido e proibido sobre cumprimento de multa, caso não seja atendida.
Considerações Finais
Umas das principais funções dentro da universidade e colocar o aluno em contato
com o aprendizado praticam do que foi visto no teórico, desta forma o conhecimento
adquirido nas disciplinas vai auxiliar no momento de comparar a teoria com a pratica e deste
modo consiga sair com experiências exercidas na área.
Diante disto entende se que a universidade está buscando melhorar e estruturar as
formas de treinamento e atendimento. Com o aumento da realização de eventos internos e
externos realizados através da parceria UNIOESTE/UNILA, foi constada a falta de estrutura
e de Comunicação entre os envolvidos, devido a isto surgiu para atender as necessidades
básicas dos eventos, a Central servirá para ampliar os serviços que atualmente é de
responsabilidade do setor de Apoio.
O projeto esta sendo criado para que futuramente, possa comercializar os espaços

turismo ofertam, tem grandes chances de ser além de um aprendizado na pratica, tudo o
que é ensinado em sala de aula, um setor que consiga apresentar a universidade, realizar
grandes eventos e parcerias e cumprir seu compromisso com a comunidade local.
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da universidade, a Unioeste tem condições de estar futuramente prestando serviços com a

Esta iniciativa teve o apoio da Direção Geral em conjunto com a direção de
centro e dos cursos vinculados por compreender, que a universidade, através da
restruturação do setor, tem potencial futuro muito grande nos serviços oferecidos e
comercializados.
A principio, a universidade está cedendo o espaço de forma gratuita para os
parceiros, mas já foram realizados eventos importantes, de grande destaque como evento
da primavera universitária que foi um grande evento, com varias atrações não somente na
área cientifica, e também sua programação foi bem dinâmica com apresentações culturais
e participação da comunidade.
Com a finalização do projeto e a ampliação dos serviços será um
diferencial, pois garante que os eventos, possam realizar suas atividades com apoio e
conhecimento necessário.
Forma(s) de contato com a ação

E.mail: centraldeeventosfoz@gmail.com

Número da Correspondência Registrada (CR)

C.R. 48801/2016.
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Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida222 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Daniel Giovani Tebaldi 223, Stephani R. Domanski dos Santos 224,
Vanessa Furtado Fontana225, Renata Himovski Torres5

Área Temática: (Saúde)
Linha de Extensão: (Saúde humana)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Monitoramento; Prevenção; População privada de liberdade.

no Brasil. A população presidiária e as mulheres que realizam visitas íntimas nos presídios
constituem parcela importante dentro do grupo de pessoas vulneráveis às hepatites virais
e ao HIV. Por essa razão, em parceria com o Departamento de Execuções Penais
(DEPEN), este projeto foi criado com o objetivo de rastrear portadores dessas doenças,
222

Doutora em Saúde Coletiva, Medicina, Centro Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. E-

mail: liranferreto@uol.com.br..
223

Acadêmico do curso de Medicina Centro Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. E-mail:

danielgiovanitebaldi@gmail.com.
224

Acadêmica do curso de Medicina Centro Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. E-mail:

stephanidomanski@hotmail.com
225

Doutora em Filosofia, Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus Francisco Beltrão. E-

mail: fontanessa@yahoo.com.br
5

Mestre em atividade física e saúde, SESP, Departamento de Execuções Penais de Curitiba. E-mail:

retorress@hotmail.com
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Resumo

bem como aconselhar e conscientizar esta população quanto aos meios de prevenção e
contágio.

Apresentação

Baseado no alto índice de doenças infectocontagiosas na 8ª Regional de Saúde do
Estado do Paraná, o projeto foi desenvolvido com o objetivo de monitorar a incidência de
novos casos de hepatites virais e HIV, principalmente na população feminina que realiza
visita íntima em presídios masculinos. Foram realizadas visitas periódicas na unidade da
Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão com o objetivo de conscientizar essas mulheres
e demais interessados sobre as formas de contágio e prevenção, bem como os riscos e
prejuízos à saúde que tais doenças acarretam. As ações de prevenção às DSTs, bem como
o rastreamento de portadores de tais doenças, foram atividades desenvolvidas pelos alunos
do curso de medicina, sendo construídas a partir do estudo de referenciais bibliográficos,
debates sobre HIV e hepatites e suas formas de prevenção, revisão sobre os testes rápidos
mais usados no rastreamento populacional e discussão quanto aos fatores de risco destas
doenças

Procedimentos Adotados

Com base em revisão bibliográfica sobre HIV/AIDS e hepatites virais (B e C), foram
desenvolvidos modelos de folders explicativos, os quais foram entregues à população
(especialmente para mulheres que realizam visitas intimas no presídio) nos dias de visita à

orientamos dos principais métodos de prevenção às DSTs e os fatores de riscos
relacionados ao seu contágio, bem como a pesquisa e a leitura dos principais métodos de
rastreamento populacional (testes rápidos) (BRASIL, 2001). As fichas e laudos para o
preenchimento da identificação e dos resultados dos testes rápidos foram preenchidas

Página

o aconselhamento adequado para cada resultado. Ainda nas pesquisas bibliográficas, nos
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penitenciaria. Foram realizados também testes rápidos para HIV, Hepatite B e C, bem como

nestes dias. Com o objetivo de integrar outras atividades ao projeto de extensão, foram
realizados levantamentos de informações acerca do conhecimento universitário sobre
HIV/hepatites referente à população acadêmica de medicina da UNIOESTE – Francisco
Beltrão. Esta ação possui objetivo de estratificar riscos e apontar a vulnerabilidade no
contagio de tais infecções tendo em base o conhecimento dos acadêmicos. Deste modo a
equipe do projeto também poderá contribuir promovendo espaços de orientação,
distribuição de folders e incentivando a população universitária a fazer o teste rápido para
diagnóstico de HIV e hepatites virais.
Em um segundo momento da pesquisa, foram planejadas atividades mais dinâmicas.
Em uma das visitas, por exemplo, foi ofertado um café da manhã para a população que se
encontrava na Penitenciária e, simultaneamente, realizaram-se palestras em formato de
“roda de conversa”, abordando temas como autoestima, métodos anticoncepcionais, DSTs
e câncer de mama. Ao fim da explanação, as participantes puderam expor suas dúvidas e
trocar experiências entres si. Posteriormente, em outra data, foi realizada uma ação de
cidadania na praça Eduardo Virmond Suplicy, com o tema DSTs/HIV/Hepatites. Os
acadêmicos entregaram folders, solucionaram dúvidas e discorreram sobre os temas. Em
ambas as atividades, o objetivo foi levar informações à população, bem como aproximar os
acadêmicos e a universidade da população beltronense, fortalecendo o vínculo com a
sociedade, demonstrando que as pesquisas são realizadas em prol do desenvolvimento de
melhorias para a própria comunidade.
Foi realizada também atividade com os agentes penitenciários, a fim de verificar o
entendimento deles acerca das formas de contágio, prevenção e comorbidades causadas
pelas doenças infectocontagiosas, bem como esclarecer suas dúvidas e promover a

Resultados
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interação entre a equipe do projeto e a equipe da penitenciária.

56 testes rápidos para HIV, Hepatite B e C e sífilis foram realizados em parceria com
a equipe da 8ª Regional de Saúde do Estado do Paraná e pela Secretaria Municipal de
Saúde de Francisco Beltrão, dos quais apenas um apresentou resultado positivo para HIV.
Todos os demais demonstraram resultado negativo, demonstrando que a prevalência
naquela amostra populacional estava satisfatória. Considerando os aspectos psicológicos
associados ao recebimento do diagnóstico positivo para HIV e que no dia da ação a equipe
não dispunha de ambiente adequado para atendimento, além da rotina nesses casos exigir
um novo teste laboratorial confirmatório, a paciente foi informada que seu teste foi
inconclusivo e, portanto, foi encaminhada para acompanhamento pela equipe especializada
de saúde de seu município. Posteriormente, essa paciente será acompanhada pela equipe
do projeto a fim de realizar busca ativa de possíveis novos ou antigos casos da doença a
partir dessa paciente.

Tabela 1 – Distribuição do resultado dos testes rápidos realizado na população
feminina durante a visita a familiar do sexo masculino preso na Penitenciária Estadual de
Francisco Beltrão, PR.
TESTE
RAPIDO

QUANTIDAD
E

NEGATIVO
S

INCONCLUSIVO
S

HIV

56

55

1

HEPATIT

56

56

0

HEPATIT

56

56

0

SÍFILIS

56

56

0

EB
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EC

Figura 1 – Equipe do projeto juntamente com parceiros da atividade na Penitenciária
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Estadual de Francisco Beltrão

Figura 2 - Recebimento pelos bolsistas do certificado de Projeto finalista do Prêmio
SESI-ODS
Considerações Finais

Tratando-se de atividades desenvolvidas em uma penitenciária, não existindo
controle sobre as possibilidades de risco que os alunos podem estar expostos, sendo
portanto necessário aguardar o momento indicado pelos gestores da DEPEN para
desenvolver o trabalho. Por esse motivo e por greves ocorridas em 2015 e 2016, por algum
tempo o projeto ficou restrito à realização da coleta de informações teóricas acerca das
DSTs, elaboração de folders explicativos e busca por materiais de testes rápidos, bem
como o estudo de como realizá-los. Posteriormente, tudo foi posto em prática nos dias de
visita ao presídio. Em geral, o público alvo do projeto possui conhecimento razoável sobre

relação a contágio. Já em outros casos, a conscientização foi essencial, visto que se
percebeu que certas pessoas não tinham o mínimo de conhecimento em relação às DSTs,
incluindo-se em grupos mais vulneráveis em relação ao contágio, uma vez que não tendo
conhecimento sobre a temática, as chances dessa pessoa se contaminar e tornar-se um
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principalmente no que se refere aos sintomas da doença, ao tratamento e até mesmo em
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o HIV e as hepatites, porém com algumas falhas no conhecimento do assunto,

transmissor de doenças é alto. É importante ressaltar que o objetivo deste projeto é a
conscientização, e esse é um trabalho contínuo. Por isso, pode-se afirmar que as atividades
não podem ser dadas como concluídas, sendo de extrema importância a sua manutenção.
O projeto foi um dos finalistas do Prêmio SESI ODS (Objetivos para o Desenvolvimento
Sustentável), bem como foi premiado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o
que comprova sua importância para buscar formas de levar o conhecimento adquirido
dentro da universidade para a população brasileira, objetivo fundamental desta instituição.
Agradecemos extensamente a Universidade Estadual do Oeste do Paraná e ao
Estado do Paraná pelo apoio financeiro e acadêmico, ao Departamento de Execuções
Penais pela oportunidade de tornar possível a execução do projeto e a todas os
participantes direta ou indiretamente envolvidas no projeto.

Forma(s) de contato com a ação

Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida - Doutora em saúde coletiva
(UNICAMP/SP), Medicina, CCS, Campus de Francisco Beltrão, liraneferretot@uol.com.br,
(46) 35204830, Rua Maringá, 1200. Bairro: Vila Nova Caixa Postal 371. Francisco Beltrão
- Paraná CEP 85605-010

Número da Correspondência Registrada (CR)
44449/2014

Epidemiológica das DST por meio da notificação de casos: uma nova abordagem. Brasília,
2001.
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Referências

CICLO DE PALESTRAS DO GRUPO DE PESQUISA “MATEMÁTICA E APLICAÇÕES”,
ANO 2
André Vicente226 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Clézio Aparecido Braga227, Sandro Marcos Guzzo228,Flávio Roberto
Dias Silva229, Pedro Pablo Durand Lazo230
Área Temática: Tecnologia e produção
Linha de Extensão: Divulgação científica e tecnológica
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Matemática, Matemática Aplicada, Análise Matemática.

Resumo

aspectos relativos à Matemática e suas aplicações. No segundo ano do projeto foram
desenvolvidas três palestras, sendo duas ministradas por docentes da Unioeste e uma por
um docente externo. As palestras abordaram temas recentes em Matemática de interesse
do grupo de pesquisa.
226

Doutor

em

Matemática

Aplicada,

Matemática,

CCET,

Cascavel.

E-mail:

andre.vicente@unioeste.br.
227

Doutor em Matemática, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: clezio.braga@unioeste.br.

228

Doutor em Matemática, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: smguzzo@gmail.com.

229

Doutor em Matemática, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: frdsilva@yahoo.com.br.

230

Doutor em Matemática, Matemática, CCET, Cascavel. E-mail: pedro.lazo@unioeste.br.
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O projeto Ciclo de Palestras está vinculado ao grupo de pesquisa “Matemática e

Apresentação

A proposta justificou-se na necessidade de estabelecer um mecanismo que estimule
o diálogo contínuo entre docentes/alunos e profissionais da área de Matemática e suas
aplicações. Um estímulo importante para que este projeto fosse apresentado residiu no fato
que docentes do grupo “Matemática e Aplicações” estavam interessados em promover
palestras sobre tópicos de interesse do grupo. Como a ideia é promover palestras que
envolvessem docentes externos à Unioeste surgiu a necessidade de registrar estas visitas
e interações entre os pesquisadores envolvidos. Em conversa com docentes do centro de
ciências exatas e tecnológicas do campus de Cascavel chegamos ao consenso que este
registro deveria ocorrer na forma de um projeto de extensão. A ideia principal de registrar
estas palestras reside no fato que para eventuais propostas de mestrado em Matemática
haja documentos institucionais comprovando que docentes do grupo de pesquisa estão em
contato com outros grupos de pesquisa. O projeto também prevê palestras com temas mais
elementares, neste caso o objetivo é possibilitar aos alunos de graduação da Unioeste o
convívio com o ambiente de pesquisa. Como trata-se de um projeto de extensão as
atividades envolvidas são abertas à comunidade externa à Unioeste.

clássicos em Matemática. Nestas palestras serão abordados tópicos das áreas de Análise,
Álgebra, Geometria e Matemática Aplicada.
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Procedimentos Adotados

Num primeiro momento foram desenvolvidas quatro palestras com temas
recentes, as quais foram relatadas no resumo apresentado no XVI Seminário de Extensão
da Unioeste.
Até o momento, além das quatro palestras acima, foram apresentadas mais
três palestras. Duas delas foram ministradas por docentes da Unioeste e a outra por um
docentes externo. As tabelas abaixo apresentam um resumo das atividades desenvolvidas.

Resultados
Acreditamos que, desde o início do projeto, com a promoção de palestras na
área de Matemática e aplicações, estamos atingindo os resultados esperados inicialmente
pelo projeto. Mais especificamente,

•
•

•
•
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•
•

estimulamos o diálogo contínuo entre docentes, alunos, profissionais e pesquisadores de
Matemática sobre aspectos da área;
Apresentamos palestras envolvendo temas recentes em Matemática e suas aplicações.
Possibilitamos ao aluno de graduação e pós-graduação convívio com o ambiente de
pesquisa.
Promovemos a interação entre pesquisadores da Unioeste com pesquisadores de renome
internacional.
Apresentamos palestras que fomentem a interação dos pesquisadores do grupo de
pesquisa “Matemática e Aplicações” com outros pesquisadores no sentido de dar ao grupo
maior maturidade científica ao grupo.
Trouxemos à Unioeste pesquisadores de outras instituições para interagir com docentes
da Unioeste.
Divulgamos resultados alcançados por pesquisadores do grupo “Matemática e Aplicações”.

Tabela 1 – Resumo das atividades da Palestra 5
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•

Palestrante

Dr. Flávio Roberto Dias Silva

Título

Decaimento da Equação da Onda com Dissipação Friccional

da

Palestra

em Domínios Ilimitados de Medida Finita

Universidade

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Público

11

Data

da

07 de julho de 2016

palestra

Tabela 2 – Resumo das atividades da Palestra 6
Palestrante

Dr. Sandro Marcos Guzzo

Título

O Cálculo Fracionário

da

Palestra
Universidade

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Público

24

Data

da

26 de agosto de 2016

palestra

Tabela 3 – Resumo das atividades da Palestra 7
Palestrante

Dr. Emerson Vitor Castelani

Título

Detecção de Formas Geométricas em Imagens

da

Universidade Estadual de Maringá

Público

13

Data
palestra

da

5 de dezembro de 2016
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Palestra

Considerações Finais

Acreditamos que as atividades desenvolvidas até o momento atingiram os resultados
esperados inicialmente pelo projeto e está promovendo a interação de integrantes do grupo
de pesquisa com outros pesquisadores.

Formas de contato com a ação

Informações sobre as palestras realizadas podem ser encontradas através do site
do curso de Matemática do campus de Cascavel, em <Em: www.unioeste.br/mat>. Acesso
em 03 de julho de 2017, acessando a página do grupo de pesquisa “Matemática e
Aplicações”. Informações sobre novas palestras também podem ser encontradas na página
do grupo de pesquisa ou diretamente com o coordenador da atividade pelo endereço
eletrônico andre.vicente@unioeste.br.

Número da Correspondência Registrada

Referências

GRUPO DE PESQUISA MATEMÁTICA E APLICAÇÕES. Ciclo de Palestras.
Disponível

em:
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45721/2015

<https://sites.google.com/site/matematicaeaplicacoesunioeste/home/ciclodepalestras>.
Acesso em: 03 de jul. 2017.

VICENTE, A., LEHRER, R., GUZZO, S. M. SILVA, F. R. D., LAZO, P. P. D. Ciclo de
palestras do grupo de pesquisa “Matemática e Aplicações”. Anais do XVI Seminário de

Página

479

Extensão da Unioeste, p. 461-465, 2016.

CICLOS DE FORMAÇÃO CIENTÍFICA INTERDISCIPLINAR DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIEDADE, CULTURA E FRONTEIRAS
Denise Rosana da Silva Moraes231 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Jessica Rodrigues de Oliveira 232, Camila Camargo Kovalski233, Ana
Caroline de Souza4, Oscar Kenji Nihei5.
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Divulgação Científica e Tecnológica
Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: pesquisa, educação, interdisciplinaridade.
Resumo

Este resumo apresenta resultados alcançados pelo programa de extensão, que tem
como objetivo congregar projetos, eventos e atividades pertinentes ao Programa de PósGraduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras (PPGSCF) da Unioeste, Campus de Foz

programa macro, procura estabelecer ações que vinculem discussões, produções e

Página

pesquisas no âmbito do mestrado e doutorado extensivo à Graduação e a comunidade
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do Iguaçu. Um aspecto fundamental do programa é seu objetivo, que por meio de um

externa.

231

Doutora, Curso de Pedagogia, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: denisepedagoga@gmail.com.

232

Graduanda, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: jessyka_0106@hotmail.com.

233

Graduanda, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: camilackovalski@hotmail.com.

4

Graduanda, Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: annacarolinedesouza@hotmail.com.

5

Doutor, Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: oknihei@gmail.com.

Apresentação
A justificativa do desenvolvimento de programa de extensão vinculado ao Programa
de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras (PPGSCF) da UNIOESTE, Campus
de Foz do Iguaçu, foi a necessidade desenvolver projetos voltados à comunidade
acadêmica e local, por tratar-se inicialmente de uma região de fronteira entre três países,
que se articulam e precisam integrar-se mais significativamente.
As pesquisas referendadas no PPGSCF têm apresentado diferentes cartografias
desse espaço vivido, bem como, tem apontado necessidade de estratégias de superação
de problemas advindos destes encontros ou desencontros. Assim o pensamento em torno
de um Programa que contemple várias ações de diversos pesquisadores, seus orientandos,
bem como alunos e alunas da graduação da Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu, tem o
intuito de estabelecer um vínculo entre a pesquisa, a extensão e o ensino, por meio de
continuas, compostas de eventos, projetos e atividades que contribuam para estabelecer
uma cultura necessária da participação na Universidade, com proposições que contribuam
socialmente.
Este programa é articulador dos demais projetos e propostas de ações
desenvolvidas no campo interdisciplinar do PPGSCF, que prioriza o debate de ideias e
contrapontos, que permitem novas relações dialógicas, pois, o espaço fronteiriço, suscita
diferentes imagens e entendimentos (MONTENEGRO, 2014). Esse processo é
fundamental para a compreensão da experiência da diversidade cultural, linguística e
migratória que constituem o aporte interdisciplinar das pesquisas (PHILLIP JUNIOR; SILVA
NETO, 2011).

acadêmicos de pós-graduação quanto docentes em relação à utilização correta da
Plataforma Lattes do CNPq, bem como a utilização do Portal da Capes a fim de obter
melhores aportes teóricos e práticos para auxiliar suas pesquisas.
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Dentre as ações desenvolvidas, encontra-se a realização de oficina, com o apoio

Os Programas de Pós-Graduação em respeito às normas da Capes, passam por
avaliações trienais, e o correto preenchimento do Lattes, de certa forma tem impacto direto
na nota dos programas, com isso, a importância de oferecer uma oficina para que este
público possa dirimir as dúvidas em relação às essas plataformas específicas.

Procedimentos Adotados
Metodologicamente, propomos encontros dialógicos de pesquisas entre pares e
grupos de pesquisas, bem como oficinas e seminários, no qual os(as) pós-graduandos(as)
expõem suas produções à comunidade científica, sendo estes convites também extensivos
aos egressos do PPGSCF.
As oficinas para a capacitação a respeito da Plataforma Lattes, Portal da CAPES e
Plataforma Stella Experta, ocorreram em 2016, em dois ambientes, no miniauditório, no
período diurno, e no período vespertino no laboratório dois (02) de informática do Campus
de Foz do Iguaçu.
O convite de participação se estendeu aos docentes da Unioeste e acadêmicos
vinculados ao PPGSCF e demais Programas de Pós-Graduação da Unioeste/Foz do
Iguaçu, vinculados ao CELS. As oficinas tiveram como intenção discutir e aperfeiçoar o
preenchimento do Currículo Lates, e especialmente no que tange aos docentes da
Unioeste, o funcionamento da Plataforma Stella Experta. Em relação aos pós-graduandos
o foco foi no treinamento para a utilização da Plataforma Lattes visando preenchê-la
corretamente e acessar o Portal da CAPES a fim de buscar periódicos que os auxiliarão na
tessitura das pesquisas científicas, seja em âmbito de mestrado ou doutorado.

Graduação do CELS.
Em 2017, realizou-se palestras no âmbito da atividade denominada “Terças de
Diálogos”, onde convidados internos e externos ao PPGSCF, apresentaram suas pesquisas
a respeito da região de fronteira, com duração de 1 hora.
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seus acadêmicos, regulares e especiais, contribuiu ainda, com demais cursos de Pós-
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É importante o registro, de que essa oficina, além de contribuir com o PPGSCF e

Resultados
Em 2016, foram ofertadas oficinas aos discente e docentes da UNIOESTE – Foz do
Iguaçu, com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da UNIOESTE.
A oficina para discentes visaram o treinamento para a utilização da Plataforma Lattes
e Portal de periódicos da CAPES. A oficina para os docentes visou a aprimoramento da
utilização da plataforma lattes e da plataforma Stella Experta.
Ambas as oficinas foram ministradas pelo convidado da PRPPG, o Lisdefferson
Hamann Andrade.
As oficinas proporcionaram tanto aos discentes (Figura 1) como aos docentes
(Figura 2), oportunidade de sanar dúvidas sobre as plataformas abordadas.
Em 2017, realizou-se palestras no âmbito das atividades denominadas “Terças de
Diálogos”, onde pesquisadores convidados apresentaram suas pesquisas a respeito da
região de fronteira, com duração de 1 hora, seguido de debate com os presentes. Esperase continuar essas atividades, contribuindo para a divulgação das pesquisas realizadas em
região de fronteira, no âmbito da Unioeste, e das universidades parceiras da região,
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enriquecendo e democratizando o conhecimento cientifico.

Figura 1 – Oficina sobre a Plataforma Lattes e Portal de Periódicos da CAPES,
ofertada em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unioeste,
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desenvolvida com discentes do Campus de Foz do Iguaçu, 2016.

Figura 2 – Oficina sobre o Portal da CAPES e Plataforma Stella Experta, ofertada
em parceria com a PRPPG da UNIOESTE, aos docentes do Campus de Foz do Iguaçu,
2016.

atividades que são ligadas ao PPGSCF, é incitar a cultura da participação em eventos
científicos, construindo um hábito de participação tanto entre pós-graduandos quanto
graduandos de áreas diversas, já que esse é o estatuto do programa, ser interdisciplinar.
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Considerações Finais

Neste programa, a leitura da interdisciplinaridade ocorre em um espaço de reflexão
crítica sobre a ciência e seus avanços no mundo, em um movimento que objetiva congregar
esforços entre os programas de Pós-Graduação da Unioeste e de outras IES nacionais e
internacionais,

gerando novos conhecimentos

e

possibilidades de

interlocução,

principalmente neste espaço de tríplice fronteira entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai.
Com isso, as oficinas realizadas e a atividade “Terças de Diálogos” oportunizam o encontro
acadêmico visando a capacitação para utilização de ferramentas de pesquisa e também o
conhecimento da produção acadêmica por parte da comunidade acadêmica e local.

Forma de contato com a ação

Formas de contato da Coordenadora do Programa, Profa Dra. Denise Rosana da
Silva Moraes: tel. 45 99963-0522, email: denisepedagoga@gmail.com.

Número da Correspondência Registrada (CR)
Programa de Extensão cadastrado na PROEX, segundo CR 48723/2016.
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CINELETRAS UNIOESTE 2017
Clarice Braatz Schmidt Neukirchen 234 (Coordenadora)
Participantes: Diana Milena Heck 235, Elisangela Redel236, Ellen Mariany da Silva
Dias 237, Guilherme I. Franco de Andrade238, Jéssica Paula Vescovi239

Área Temática: Cultura
Linha de Extensão: Artes integradas
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Modalidade: Comunicação Oral

Doutoranda em Letras (Linguagem e Sociedade) pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná

(UNIOESTE). Professora Colaboradora Assistente do Curso de Letras Alemão/Espanhol/Inglês, CCHEL,
MCR. E-mail: gilvescovi@hotmail.com.

Considerando que nas relações entre arte e sociedade o cinema ocupa um papel de
destaque na abordagem de assuntos de interesse, tanto para a comunidade acadêmica
como para o público externo a ela, este projeto realiza uma mostra de filmes que ocorre no
último sábado de cada mês, com início às 19 horas, na sala do Tribunal do Júri, campus de
Marechal Cândido Rondon (doravante MCR). Estão previstos 07 (sete) encontros, aos
quais se seguem debates com o público, conduzidos por um professor mediador.
Apresentação

Tendo em vista a própria natureza dos Projetos de Extensão, esta mostra visa a
promover o diálogo entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa, contribuindo
para o reforço dos laços entre a universidade e a sociedade na produção e na circulação
de conhecimentos e bens culturais. Com a intenção de estender o espaço universitário e
ampliar as possibilidades de interação e de diálogo com professores e alunos de todos os
cursos deste campus, foram selecionadas produções que trazem elementos fílmicos e
temáticas sociais, históricas e culturais propícias para os debates com o público
interessado. Além disso, os filmes escolhidos formam uma unidade temática que gira em
torno da representação da mulher e seus papeis sociais, das relações entre arte,
linguagem, política, história e literatura (BENJAMIM, 1994).
Frisamos que o CINELETRAS está em andamento e que, em relação ao projeto
inicial, em virtude da impossibilidade de um dos docentes mediadores, fizemos a
substituição do filme a ser exibido no módulo VII. Foi realizado apenas o primeiro módulo,
que registrou uma significativa participação do público, gerando debates produtivos,

acadêmica e/ou não acadêmica que envolvem temas ligados às Ciências Humanas, às
Artes e à Cultura.
A seguir, há uma breve descrição de cada filme, bem como da abordagem de
aspectos relevantes realizada, via debate com o público, após cada sessão.
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alcançando, satisfatoriamente, os objetivos inicialmente propostos, a saber: a promoção de

MÓDULO I: ministrado em 27/05/2017 pela Profa. Ellen Mariany da Silva Dias.
Título: Malena; País: Itália/Estados Unidos; Direção: Giuseppe Tornatore; Duração:
109/92 min; Ano: 2000.
Sinopse: Em 1941, numa pequena vila localizada na Sicília, um grupo de garotos
de 13 anos de idade nutre uma profunda paixão por Malena (Monica Bellucci), a viúva de
um soldado local, despertando uma história de amor, perda e coragem. (ADOROCINEMA,
2017a)
O filme aborda temas tais como adolescência, identidade, memória e sexualidade,
levantando discussões acerca dos papéis sociais masculinos e femininos no contexto da
Segunda Guerra Mundial. Neste contexto, cruzam-se os processos formação identitária do
jovem protagonista e da Itália como país antes, durante e depois da referida guerra.
MÓDULO II: a ser ministrado em 24/06/2017 pela Profa. Jéssica Paula Vescovi
Título: Meia Noite em Paris (Midnight in Paris); País: Estados Unidos/Espanha;
Direção: Woody Allen; Duração: 94 min; Ano: 2011.
Sinopse: Gil (Owen Wilson) sempre idolatrou os grandes escritores americanos e
sonhou ser como eles. A vida lhe levou a trabalhar como roteirista em Hollywood, o que fez
com que fosse muito bem remunerado, mas lhe rendendo uma boa dose de frustração.
Agora ele está prestes a ir a Paris ao lado de sua noiva, Inez (Rachel McAdams), e dos
pais dela, John (Kurt Fuller) e Helen (Mimi Kennedy). John irá à cidade para fechar um
grande negócio e não se preocupa nem um pouco em esconder sua desaprovação pelo
futuro genro. Estar em Paris faz com que Gil volte a se questionar sobre os rumos de sua
velho

sonho

de se

tornar um escritor reconhecido.

(ADOROCINEMA, 2017b)
Tendo por cenário Paris nos anos 20 e por participantes famosos artistas da época,
o filme traz, dentre outros aspectos, um interessante panorama da história da arte, assim
como elementos semióticos que colaboram para a compreensão das especificidades
artísticas do período.
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desencadeando o
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vida,

MÓDULO III: a ser ministrado em 29/07/2017 pela Profa. Elisangela Redel
Título: O Leitor (The Reader) País: teuto-americano Direção: Stephen Daldry;
Duração: 124 min. Ano: 2008.
Sinopse: Na Alemanha pós-2ª Guerra Mundial o adolescente Michael Berg (David
Kross) se envolve, por acaso, com Hanna Schmitz (Kate Winslet), uma mulher que tem o
dobro de sua idade. Apesar das diferenças de classe, os dois se apaixonam e vivem uma
bonita história de amor. Até que um dia Hanna desaparece misteriosamente. Oito anos se
passam e Berg, então um interessado estudante de Direito, se surpreende ao reencontrar
seu passado de adolescente quando acompanhava um polêmico julgamento por crimes de
guerra cometidos pelos nazistas. (ADOROCINEMA, 2017c)
Baseado no romance Der Vorleser, de 1995, do escritor alemão Bernhard Schlink, o
filme tem como panorama espaço-temporal a Alemanha pós Segunda Guerra Mundial e
aborda questões como orgulho e sensibilidade humana, iniciação sexual e o
papel/importância da leitura.
MÓDULO IV: a ser ministrado em 26/08/2017 pela Profa. Clarice Braatz Schmidt
Neukirchen
Título: Cúmplices de um segredo (Perfect sisters); País: Canadá; Direção: Stanley
M. Brooks; Duração: 100 min; Ano: 2014.
Sinopse: As inseparáveis irmãs Beth (Georgie Henley) e Sandra (Abigail Breslin)
são filhas da alcoólatra Linda (Mira Sorvino) e não aceitam bem a decisão da mãe de trazer
seu abusivo novo namorado para morar com a família. Determinadas a agir, elas contam

adolescentes em situação de risco, bem como a imagem da mulher na sociedade. Baseada
em fatos reais, a película convida o espectador/leitor a mergulhar em um universo em que
os valores se confundem, questionando relações familiares, a ética e o padrão moral da
sociedade atual.
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aos amigos que pretendem assassinar Linda. (ADOROCINEMA, 2017d)

MÓDULO V: a ser ministrado em 30/09/2017 pelo Prof. Guilherme I. Franco de
Andrade
Título: Sangue Francês (Un Français); País: França; Direção: Patrick Asté Diastème;
Duração: 98 min; Ano: 2015.
Sinopse: Marco (Alban Lenoir) é um skinhead e neonazista que junto com seus
amigos, Braguette (Samuel Jouy), Grand-Guy (Paul Hamy) e Marvin (Olivier Chenille), bate
em árabes e prega cartazes de extrema direita. Porém, Marco passa a perceber que,
apesar da sua vontade, seu ódio está deixando-o. Tentando conter sua violência, racismo
e ódio, ele se afasta dos amigos e precisa lidar com a estupidez dentro se si, iniciando uma
jornada para tentar se tornar uma boa pessoa. (ADOROCINEMA, 2017e)
O filme trabalha com a questão do desenvolvimento da extrema direita na França e
com questões relacionadas à xenofobia, preconceito ao imigrante e da violência discursiva
da extrema direita.

MÓDULO VI: a ser ministrado em 28/10/2017 pela Profa. Diana Milena Heck
Título: As treze rosas (Las Trece Rosas); País: Espanha/Itália; Direção: Emilio
Martínez Lázaro; Duração: 124 min; Ano: 2007.
Sinopse: Em 1º de Abril de 1939, com a entrada em Madri das tropas de Franco,
termina a Guerra Civil Espanhola. Temendo a sangrenta repressão que se avizinhava,
muitos republicanos fogem do país mas outros não podem ou não querem, como as jovens
moças protagonistas desta história verídica. Franco promete que apenas serão castigados
os que tenham as mãos manchadas de sangue. E nenhuma dessas garotas as tem. O filme

uma vingança fundada em meras suspeitas, ao terminar a Guerra Civil Espanhola.
(FILMOW, 2017)

Página

de Agosto de 1939 no cemitério de Almudena em Madrid. Uma condenação à morte por

491

conta a história de treze meninas, conhecidas como “as menores”, que foram fuziladas a 5

O filme levanta discussões sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre a ditadura de
Franco, métodos de tortura e repressão, bem como o papel e a representação das mulheres
no período.

MÓDULO VII: a ser ministrado em 25/11/2017 pela Profa. Clarice Braatz Schmidt
Neukirchen
Título: Carrie – A estranha (Carrie); País: Estados Unidos; Direção: Kimberly Peirce;
Duração: 100 min; Ano: 2013.
Sinopse: Carietta White (Chloë Grace Moretz) sempre foi oprimida pela sua mãe,
Margaret (Julianne Moore), uma fanática religiosa. Além dos maus tratos em casa, Carrie
também sofre com o abuso dos colegas de escola, que nunca compreenderam sua
aparência nem seu comportamento. Ridicularizada por todos, aos poucos ela descobre que
possui estranhos poderes telecinéticos, que se manifestam com força total durante sua
festa de formatura. (ADOROCINEMA, 2017f)
O filme aborda questões ligadas ao universo feminino, à relação mãe e filha, bem
como ao bullying sofrido pela protagonista ao longo da infância/adolescência. O ambiente
escolar e familiar, ambos opressores, surgem como o cenário em que os eventos se
desenrolam, revelando os conflitos vivenciados na sociedade que podem, como ocorre na
película, gerar sérias consequências aos indivíduos envolvidos.
Procedimentos Adotados
Este projeto está organizado em módulos, que estão sendo trabalhados por um
professor mediador, desde o mês de maio até o mês de novembro, sempre no último

encontros. Anterior à data de cada exibição, é feita a devida divulgação. Ao final, segue-se
o debate com os espectadores interessados sobre questões relevantes levantadas pelo
filme. Faz-se controle de frequência para o cômputo das horas para os certificados. As
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sábado de cada mês, com carga horária prevista de quatro horas por módulo, totalizando,

inscrições são feitas com antecedência por meio do sistema SGEv e/ou em momentos
antes do início de cada sessão.

Resultados

Até o presente momento, foi realizada apenas uma sessão. Houve o debate junto à
comunidade acadêmica, representada por alunos e docentes dos cursos de Letras, História,
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Direito e Geografia, bem como de membros da comunidade externa.

Figura 1 – Cartaz de divulgação do CINELETRAS UNIOESTE, amplamente
divulgado em mídias eletrônicas e impressas.
Fonte: Elaboração dos autores/da equipe.

Considerações Finais

Em virtude de o projeto encontrar-se em andamento, até o presente momento, notase que há por parte do público uma recepção positiva e produtiva, no que tange aos
seguintes aspectos: a) ampliação de conhecimentos e leituras; b) observação das distintas
linguagens empregadas no gênero cinematográfico; c) reconhecimento das estratégias
discursivas utilizadas; d) problematização dos fenômenos sociais, políticos e estéticos,
situando-os historicamente; e) consciência do trânsito constante entre os mais diversos
campos do saber e modos de expressão artística; f) conhecimento e acesso a todos os
espaços e canais que a Universidade oferece para a integração e promoção de saberes.

Forma(s) de contato com a ação

Endereço eletrônico: https://midas.unioeste.br/sgev/eventos/CINELETRAS
E-mail: cineletras.unioeste@gmail.com

51012/2017
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rosas-t22251/>. Acesso em: 20 jun. 2017.

CONHECENDO A MATEMÁTICA POR MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS: UMA
PROPOSTA POSSÍVEL PARA A INCLUSÃO
Vanessa Lucena Camargo de Almeida Klaus 240 (Coordenador da Ação de
Extensão)
Participantes: Rosângela Braz de Oliveira241, Marli Lenir de Rosso Riboldi242,
Mariele Marcolin 243

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologia e Estratégias de ensino/aprendizagem
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Educação Matemática; Atividades Lúdicas; Inclusão escolar.
Resumo

Este projeto tem apresentado conteúdos de Matemática voltados para os anos finais

proporcionar a tomada de decisão bem como a interação social, e principalmente a inclusão
escolar. Os resultados têm se mostrado satisfatórios, pois neste processo de aprender, os
alunos têm conhecido e construído alguns conceitos por meio da brincadeira.
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Graduação, Licenciatura em Matemática, Colégio Estadual do Campo Pedro Américo. E-mail:

marielemarcolin@hotmail.com.
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do ensino fundamental por meio de atividades lúdicas, com alunos do município de

Apresentação
Uma maneira de trabalhar conceitos de matemática com os alunos do ensino básico
é por meio da utilização de jogos, atividades lúdicas no geral, visto que nesse processo de
aprender, os mesmos “[...] contribuem e oportunizam as crianças momentos de expressão,
criação e de troca de informação, além de trabalhar a cooperação” (SALES, 2017). Neste
aspecto, considera-se importante a prática do ensino e aprendizagem da Matemática de
maneira diferenciada nas salas de aulas da educação básica, utilizando-se de metodologias
que favoreçam aos alunos a busca pelo conhecimento matemático, pois se entende que
“[...] um ensino baseado na memorização de regras ou de estratégias para resolver
problemas, ou centrado em conteúdos pouco significativos para os alunos certamente não
contribui para uma boa formação matemática” (BRASIL, 2002, p. 11).
Por exemplo, a utilização do jogo em sala de aula “[...] pode ser eficaz para aumentar
a concentração e a atividade mental e assim contribuir para o envolvimento das crianças
em atividades matemáticas” (FREITAS; BITTAR, 2005, p. 37). Dessa maneira, quando um
professor procura como alternativa metodológica para trabalhar conceitos de matemática
do ensino fundamental através de atividades lúdicas, especialmente o jogo, este, deverá
considerar todo um planejamento e intervenções pedagógicas, pois, segundo Smole, Diniz
e Milani (2007, p. 15) “há que se pensar como e quando o jogo será proposto e quais
possíveis explorações ele permitirá para que os alunos aprendam”. Ainda, por meio do jogo
e das atividades lúdicas as ações podem motivar, divertir, desenvolver habilidades nos
alunos, bem como

compreensão de regras a serem seguidas no processo de aquisição do conhecimento e
assimilação dos conteúdos considerados como abstratos. (MACEDO, 2000, p. 23).
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[...] estimular o raciocínio, a capacidade de compreensão dos conteúdos

Além disso, torna-se uma grande ferramenta no auxílio da aprendizagem de alunos
portadores de necessidade especial. A Educação Especial, uma modalidade da Educação,
visa um ensino de qualidade para qualquer aluno cego, surdo, mudo, entre outros, e que
tenha “[...] direito de aprender junto a um colega que não tem nenhuma dessas
características. O grande objetivo é trabalhar as diferenças de modo a satisfazer as
necessidades básicas de todos e promover inclusão no meio social” (PORTAL
EDUCAÇÃO, 2016). E com isso,

as atividades poderão tornar-se elementos

desencadeadores no processo de transformação social no ambiente escolar (cf. SILVA,
VARGAS, 2014).
Sendo assim, para atingir os objetivos do projeto de extensão “Conhecendo a
Matemática por meio de atividades lúdicas” e conciliar o desenvolvimento de atividades de
extensão da universidade com os municípios da região, o Colégio Estadual do Campo
Pedro Américo da cidade de Serranópolis do Iguaçu, situado nas proximidades da cidade
de Foz do Iguaçu aceitou em participar das atividades com o intuito de almejar melhoras no
modo como os alunos tem se apropriado dos conceitos da matemática do ensino básico,
bem como oferecer por meio do projeto uma oportunidade de capacitação para professores
da escola.

Procedimentos Adotados

Os trabalhos são realizados de forma que os alunos desenvolvam sua capacidade
de aprender a aprender, incentivando-os com novos questionamentos, por meio da
utilização de jogos, atividades Lúdicas, favorecendo a eles a oportunidade de desenvolver

criatividade, intuição, imaginação, iniciativa, autonomia, tentativas e erro, interpretação dos
resultados. Para isso, alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental são orientados pela
professora coordenadora do projeto, tendo a participação de uma acadêmica do curso de
Licenciatura na elaboração e aplicação de algumas atividades, a qual procura instigar os

Página

para obter algum tipo de estratégia e procedimento para chegar à resposta, tais como:

498

capacidades intelectuais como também mobilizar estratégias das mais diversas naturezas

alunos a conhecer e investigar alguns assuntos de Matemática, tais como: geometria
euclidiana, trigonometria no triângulo retângulo, operações com números inteiros, funções,
equações, grafos, álgebra, raciocino lógico, etc.
Além da participação dos alunos, duas professores do colégio acompanham as
atividades, uma delas a professora regente das turmas dos 8º e 9º anos e a outra uma da
pedagoga da escola. O interesse por parte da pedagoga da escola se deu pelo fato de dois
alunos, um cego e outro com baixa visão, manifestarem interesse no projeto e, isso fez com
que a professora participasse das aulas para auxiliar no que fosse preciso bem como
conhecer o trabalho a ser desenvolvido. Os encontros com os alunos do 8º e 9º ano do
ensino fundamental acontecem semanalmente, no período vespertino, em contra turno no
Colégio Estadual do Campo Pedro Américo. Todos os jogos e outras atividades são
construídos no Laboratório de Ensino da Matemática (LEM) e alguns desses são
confeccionados pelos próprios alunos em sala de aula.
Ressalta-se que deste projeto outro de pesquisa foi vinculado com o intuito de
desenvolver um trabalho de monografia, o qual tem por objetivo principal desenvolver uma
proposta de ensino de Equações do 1º grau com o auxílio de jogos para um 8º ano do
ensino fundamental do referido colégio. Esta pesquisa está em desenvolvimento e ainda
não foi feita a aplicação da proposta.

Resultados
Até o presente momento o projeto encontra-se em desenvolvimento, e o mesmo já
apresenta resultados satisfatórios. Alguns conteúdos de matemática foram mostrados para

numeração. Neste artigo, serão relatadas algumas experiências ocorridas no decorrer do
projeto considerando alguns dos assuntos mencionados.
A respeito da teoria de grafos, estes pela primeira vez tiveram o conhecimento da
existência da mesma, e para a sua abordagem utilizou-se um papel contendo o enunciado
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os alunos e professores participantes, tais como: noções de grafos, potenciação, relação

de um problema contextualizado para que pudessem achar uma possível resposta. Nesta
atividade, os alunos tiveram um tempo para ler e interpretar o enunciado, e por meio da
estratégia de tentativa e erro foram ao quadro expor o raciocínio utilizado. Para os alunos
cegos utilizou-se o multiplano para a representação da estrutura de grafo do problema. A
situação desta atividade promoveu muita discussão e interação entre os alunos, à inserção
de conceitos como conjuntos, elementos, vértice e arestas, grau do vértice e outros, e
também a ida deles ao quadro, já que por meio do processo escolhido é que se orientava
para o caminho da solução. O problema investigado correspondia a um carteiro que queria
se deslocar para o trabalho que ficava em outra região da cidade, e com isso ele queria
“[...] descobrir um percurso para a entrega da correspondência diária em que, saindo do
posto dos Correios, passe por todas as ruas, nunca passe por trecho de rua pelo qual já
tenha passado e, quando da entrega pela última rua, já esteja voltando ao posto inicial”
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(BRIA 2004, p. 80).

Figura 1 – Alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental resolvendo o problema do
“Carteiro”, teoria de grafos, no quadro.

Outra atividade desenvolvida foi investigar a relação de Pitágoras. Nesta, utilizou-se
a confecção do quebra cabeça pitagórico para que os alunos pudessem compreender a
referida relação. A ideia era de que eles conseguissem encaixar as peças de forma que a
área do quadrado pequeno construída sob um dos lados do cateto de um triângulo
retângulo juntamente com a área do quadrado médio também construído sob o outro lado
do triangulo resultava na área do quadrado maior que estava construída sob a hipotenusa
do triângulo. No começo acham impossível isso acontecer devido à dificuldade em finalizar
o encaixe das peças do quebra-cabeça, mas quando o objetivo era alcançado à surpresa

Figura 2 – Alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental montando o quebra-cabeça
pitagórico.
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era evidente.

No caso do aluno cego e o de baixa visão, para estes os quebra-cabeças foram
fornecidos e a montagem ficava por parte deles. Ao manipularem as peças os alunos, não
demonstrando alguma dificuldade, conseguiram montar o quebra-cabeça pitagórico
percebendo, assim a relação de Pitágoras. Feito esta atividade, todos os alunos, em outra
aula, jogaram a “corrida pitagórica” 244, a qual tinha por objetivo fazer com que os alunos
resolvessem problemas utilizando a relação de Pitágoras. Este jogo foi inserido, pois, os
alunos todos já haviam estudado cálculo de potências e radiciação, raízes exata, noções
de igualdade e propriedades do triângulo retângulo, os quais davam suporte no
desenvolvimento dos problemas. Grande parte dos alunos no decorrer do jogo
apresentaram dificuldades em pensar estratégias e procedimentos de solução, talvez pelo
fato de estarem habituados a receber as respostas dos problemas de maneira pronta e sem
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questionamentos.

244

O jogo

foi adaptado de forma que o aluno cego pudesse jogar.

Disponível em:

<www.bento.ifrs.edu.br/site/midias/.../201462823846446teorema_de_pitagoras_ii.pdf >. Acesso em: 07 jun.
2017.

Figura 3 – Alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental jogando a “corrida
pitagórica”.

Além disso, foi aplicada, para o entendimento da referida relação, o fragmento de
um poema de Millôr Fernandes expressa em uma questão de vestibular da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)245, em que os alunos tiveram contato pela primeira vez
com este tipo de questão, e ainda puderam praticar a leitura e interpretação de texto. Nesta,

catetos. Mas pode me chamar de hipotenusa. Esta atividade gerou uma aula muito
produtiva, provocando discussão, curiosidades e perguntas, pois, o fragmento tinha
palavras que eles não conheciam o significado como rombóides, e outras que eles

245

Disponível

em:

<http://www.matematicaemexercicios.com/listas/geometria-plana/relacoes-

metricas-triangulo-retangulo.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2017.
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os alunos precisavam identificar nas respostas a fala verdadeira da “Incógnita”

conheciam, mas não sabiam falar sobre, tais como: quociente, incógnita, infinito,
trapezóide.

Considerações Finais

Por meio deste projeto, notou-se que os alunos têm conseguido construir conceitos
de Matemática estudados através de atividades lúdicas, especificamente os jogos, apesar
de não estarem familiarizados no dia a dia escolar com essa maneira de trabalho do
professor, visto ser presente nas ações deles a espera da resposta dada pelo mesmo.
Verificou-se, também, até o momento que o projeto de extensão oportuniza uma maneira
de formação, pois além de contribuir para a aprendizagem dos alunos, ele também auxilia
os professores do ensino superior e básico na prática docente para uma educação
matemática inclusiva, pois o conhecimento e saberes vivenciados nessa relação
contribuem para uma melhoria no ensino da Matemática da educação básica.

Forma(s) de contato com a ação

E-mail: vanessa_matematica@yahoo.com.br, Telefone: (45) 991250358

Número da Correspondência Registrada (CR)
CR: 51059/2017.

Matemática: um compromisso social. In: VIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA. Anais...Recife: UFPE, 2004. Disponível em:
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CONHECENDO HPV PARA SE PREVENIR: PAPILOMAVÍRUS HUMANO E SUA
VACINAÇÃO

Rosebel Trindade Cunha Prates246 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Léia Carolina Lucio2 (Subcoordenadora), Artur Rösezini3, Bruna
Hirafuji Schneider3, Emanuela Kerkhoff Utzig3, Isadora Schwaab Guerini3, Ketlin Lorena
Piotto3, Matheus Ricardo Garbim3, Natalie Setin Motter3, Patrícia Naomi Shiguemoto3,
Roberta Lestch da Silveira3, Sayoko Olga Miyagusuku Miranda3, Vitor Luiz Back Teló3,
Vítor Nakayama Shiguemoto3.

Área Temática: (Saúde)
Linha de Extensão: (Saúde Humana)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Papilomavírus humano; HPV; vacinação.

Resumo

Foram realizadas várias abordagens sobre o HPV através de palestras, especialmente
informando que o vírus é um grande precursor da mortalidade feminina, apontado como o
principal causador do câncer do colo do útero. Anualmente são oferecidas palestras às
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Mestre, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: rosebel.prates@gmail.com.
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Doutora, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: leiacarol@gmail.com
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Acadêmicos, Medicina, CCS, Francisco Beltrão. E-mail: medicinafbe@hotmail.com
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O projeto tem como objetivo esclarecer, informar e prevenir sobre o papilomavírus

instituições de ensino públicas e privadas de Francisco Beltrão e das cidades vizinhas. O
projeto também oportuniza ciclos de debates aos acadêmicos sobre HPV, como forma de
estudo e conhecimento sobre o tema. O Projeto é de suma importância, pois proporciona a
integração dos acadêmicos de medicina da Unioeste com a comunidade, colaborando para
o crescimento destes em relação aos problemas da saúde enfrentados pela sociedade,
bem como na colaboração para que o município atinja a meta de vacinação proposta pelo
Ministério da Saúde do Brasil.

Apresentação
O HPV não está apenas associado ao câncer de colo de útero, também se associa
a verrugas genitais, lesões pré-cancerosas do trato anogenital masculino e feminino,
cânceres de cabeça e pescoço, vagina, vulva e ânus.
Para combater a disseminação do vírus foram desenvolvidas vacinas profiláticas
contra o HPV: as vacinas bivalente e quadrivalente, ambas destinadas contra o HPV 16 e
18, com alto potencial oncogênico. Além disso, a quadrivalente também é dirigida contra os
tipos 6 e 11, responsáveis pelo desenvolvimento de verrugas genitais (FIGUEIRÊDO,
2013).
Com meta de vacinação para ao menos 80% do total do público-alvo, no ano de
2015, no país, foi disponibilizada pelo SUS a vacina quadrivalente, em 3 doses, devendo a
segunda dose ser tomada seis meses após a primeira e a terceira, 60 meses após a
aplicação também da primeira dose. Já no ano de 2016, a terceira dose foi suprimida e a
população alvo foi meninas de 9 a 14 anos e mulheres acima de 26 anos portadoras do

de 12 a 13 anos, homens portadores de HIV de 9 a 26 anos, transplantados de órgãos
sólidos, de medula óssea e pacientes oncológicos (BRASIL, 2017).
Nesse sentido, desenvolveu-se no ano de 2015, no Campus de Francisco Beltrão da
UNIOESTE, o projeto Conhecendo o HPV para se prevenir, objetivando a intervenção no
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HIV.

repasse de informações à população, o que consideramos ser um dos principais fatores
que culminam no não atingimento das metas de vacinação. O projeto conta, atualmente,
com uma parceria com a Secretaria de Saúde e 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão,
buscando uma aproximação entre o setor público, a comunidade acadêmica e a população.
Considerando esse contexto e os baixos índices de vacinação contra o HPV na
região Sudoeste do Paraná, mais especificamente na cidade de Francisco Beltrão,
coletados juntamente com a 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão é que o projeto
visa focar suas atividades, levando informações acerca do vírus do HPV, sua forma de
transmissão, sua vacina, as patologias a ele associadas, bem como esclarecendo fatos
publicados na mídia.
Tendo em vista que ações voltadas à educação em saúde pautam-se na prevenção
às doenças, promoção à saúde e engajamento da população, o projeto Conhecendo o HPV
para se prevenir, busca levar as já citadas informações à população alvo da campanha de
vacinação abrangendo, para tanto, pré-adolescentes e adolescentes dos ensinos
fundamental e médio das escolas de Francisco Beltrão, bem como esclarecendo também
seus responsáveis legais, haja vista que serão estes que os encaminharão para o
recebimento das doses da vacina.
Com isso, além de informar sobre a problemática que envolve o HPV, busca-se uma
ampliação da cobertura vacinal na cidade para que, a longo prazo, ocorra uma menor taxa
de infecção por HPV e para que haja a redução de suas consequências.
Este projeto possui financiamento através do Programa Institucional de bolsa de
extensão – PIBEX, da Fundação Araucária, pelo PROEX, como consta no edital 057/2015,

O objetivo geral do projeto é levar informações à população, para isso os integrantes
devem primeiro fundamentar-se através de leituras de artigos e publicações sobre o
assunto – HPV , assim realizando a capacitação dos integrantes do projeto.
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contemplando dois bolsistas nesta modalidade.

Adotou-se dividir os integrantes do projeto em equipes por faixa etária, cada
responsável por um enfoque diferenciado sobre o HPV. A cada uma delas coube a
elaboração do um material para a realização das palestras nas escolas de acordo com faixa
etária. Assim sendo, uma equipe elaborou um material destinado aos pré-adolescentes,
outro aos adolescentes, outro aos pais e professores e o último destacando a importância
da vacinação.
O material elaborado tem o cuidado de abordar o tema com o uso da linguagem mais
adequada para cada idade. Além disso, foram utilizadas imagens, figuras, vídeos, visando
facilitar a comunicação e chamar a atenção para o assunto.
Também entre as palestras são realizados Ciclos de Debates periodicamente, nos
quais os acadêmicos trazem suas dúvidas a respeito do artigo estudado. O projeto continua
com a parceria com a secretaria Municipal da Saúde de Francisco Beltrão.
Resultados
As palestras são desenvolvidas nas escolas e na Unioeste do Campus de Francisco
Beltrão, no início do ano de 2017 recebemos a Escola Municipal de São José dos Pinhais
fazendo presente aproximadamente cinquenta adolescentes do município vizinho. As
palestras são realizadas de maneira expositiva, dinâmica, ‘em tom de conversa’ com os
alunos havendo total interação entre os acadêmicos e os adolescentes. Nas palestras se
esclarece o que é o HPV, como o vírus é transmitido, quais suas manifestações clínicas,
como o tratamento é realizado, quais as formas de prevenção – destacando aqui a vacina
disponibilizada pelo SUS – e as consequências do não tratamento da doença abordando
os tipos de câncer associados ao HPV bem como a inclusão dos meninos na cobertura

uma dinâmica de perguntas e respostas entre os acadêmicos e os alunos. Outra atividade
desenvolvida durante as palestras é a aplicação de um questionário com perguntas
objetivas através do qual se buscou traçar um perfil do adolescente quanto ao seu
conhecimento sobre o HPV e sobre a campanha de vacinação.
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vacinal.

Figura 1 - Equipe do projeto em reunião de estudo - 2016
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Figura 2 - Apresentação para alunos da Escola Municipal de São José dos Pinhais

Figura 3- Apresentação para alunos do 5º ano - Escola Municipal Profª Maria Basso
Dellani

Figura 4 – Palestra na Escola Municipal Recanto Feliz

O projeto mostra a importância de se ter um olhar preventivo acerca do HPV,
contribuindo para o aumento do número de vacinações, através das orientações abordadas
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Figura 5 - Equipe do projeto em reunião de estudo – 2017

nas palestras. Também estimula-se os universitários a ampliarem seus princípios de
cidadania, também indissociáveis à formação humana e social do profissional da saúde.
Portanto, o projeto de extensão “Conhecendo HPV para se Prevenir” atende todas
as esferas necessárias para a propagação do conhecimento técnico-científico bem como o
intuito de estimular a conscientização do público-alvo.

Formas de contato com a ação

https://www.facebook.com/projetohpvunioestebeltrao/
E-mail: rosebel.prates@gmail.com

Número da Correspondência Registrada (CR)
44448/2014
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doenças que causam e o que já é possível fazer para evitá-los. São Paulo, 2013. Disponível

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA JÚNIOR UNIOESTE, ATIVIDADES DE
PROMOÇÃO A SAÚDE E DA PROFISSÃO FARMACÊUTICA
Fabiana André Falconi247
Participantes: Tatiane Aparecida de Miranda 248, Amanda Antunes Rossi249, Aline
Graziela Deneka Carletto250
Área Temática: (Saúde)
Linha de Extensão: (Saúde humana)
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Farmácia; Saúde; CRF-JR.

Resumo

O projeto tem o objetivo de desenvolver atividades que promovem a inter-relação
entre o Conselho Regional de Farmácia (CRF-PR) e os estudantes do curso de graduação
de Farmácia do Estado do Paraná. No período de Julho de 2016 a Maio de 2017 foram
realizadas atividades voltadas à formação dos acadêmicos e à comunidade, beneficiando

Apresentação

247

Doutora, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: fafalconi@hotmail.com.

248

Acadêmica, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: tatimiranda2708@gmail.com.

249

Acadêmica, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: amanndarossi@gmail.com.

250

Acadêmica, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: aline_carleto@hotmail.com.

Página

crescimento pessoal e profissional em cada acadêmico participantes do projeto.

513

um grande número de pessoas, incluindo idosos e crianças. Além disso, trouxe um

Para mudar o seu estado de conhecimento e “preencher” as lacunas cognitivas, o
indivíduo parte em busca da informação (BRUM & BARBOSA, 2009), isso justificaria o
grande interesse apresentado acerca das empresas Júniores e projetos que promovem a
interação entre os acadêmicos das instituições superiores e a comunidade.
Os sistemas sanitários e o próprio conceito de saúde vêm atravessando um período
de mudanças radicais, de abrangência mundial e cunho reformador. A partir das premissas
das Conferências Internacionais de Promoção da Saúde (2004), concretizou-se a
discussão em torno da busca da superação do modelo biomédico, tecnicista e
hospitalocêntrico, em um processo de construção de um modelo assistencial baseado na
integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a
cidadania. Segundo os preceitos desse modelo, identificou-se como pilar fundamental a
questão da reorientação da formação acadêmica dos profissionais da área da saúde, a fim
de que estejam inseridos e aptos a corresponder às demandas insurgentes da população,
neste novo modo de construir, vivenciar e do fazer saúde (EINSFELD, et al.,2009). Para
tanto desde o ano de 1990, vem se recomendando uma metodologia de ensino que pense
o estudante como eixo central do processo de ensino e aprendizagem; a promoção de
atividades que desenvolvam o pensamento crítico nos alunos, visando favorecer a solução
de problemas, o trabalho em equipe, as habilidades de comunicação e liderança, a
integração de conhecimentos e o uso de tecnologia da informação (STORPITIS, 2008).
O objetivo principal do CRF-PR JÚNIOR é promover a inter-relação entre o Conselho
Regional de Farmácia (CRF-PR) e os estudantes do curso de graduação de Farmácia do
Estado do Paraná, independente da Instituição de Ensino, incentivando os futuros

Procedimentos Adotados
No período de julho de 2016 a maio de 2017, foram realizadas reuniões mensais com os
colaboradores a fim da tomada de decisões quanto às atividades realizadas no projeto, as
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profissionais à prática do exercício profissional responsável e ao desenvolvimento de

quais todas descritas em ATAS. Na reunião inicial anual é definido o cronograma de
trabalho a ser adotado no ano da descrição, ao qual constam as atividades a serem realizas
e a forma de execução das mesmas. Foram realizadas atividades descritas na Tabela 1.
Tabela 1. – Descrição de atividades realizadas no período Julho de 2016 a Maio de
2017.
Atividade
Campanha de Páscoa

Dia Nacional do medicamento

Teatro educativo

Dia internacional do farmacêutico

Campanha de Natal
Minicurso “prevenção do câncer de colo de
útero”
Campanha de Fotoproteção

Descrição
Foram arrecadados donativos aos quais foram
destinados a uma instituição de acolhimento de
menores.
Desenvolvimento da campanha que disponibiliza a
população aferição de Pressão Arterial, verificação
da Glicemia Capilar, cálculo do índice de massa
corpórea (IMC) e orientação farmacêutica. Evento
qual foi realizado no centro da cidade de Cascavel.
Apresentação realizada para alunos de uma
instituição municipal de ensino fundamental com o
título “Com remédio não se brinca” e esclarecimento
de informações relacionadas aos medicamentos,
incluindo nisto armazenamento, intoxicações, etc.
Desenvolvimento da campanha que disponibiliza a
população aferição de Pressão Arterial, verificação
da Glicemia Capilar, cálculo do índice de massa
corpórea (IMC), orientação farmacêutica, testes de
triagem para Hepatite C e descarte de
medicamentos. Evento qual foi realizado no centro
da cidade de Cascavel.
Arrecadação de roupas e donativos doados a um
abrigo para idosos da cidade de Cascavel.
Atividade de ensino direcionada aos acadêmicos do
curso de farmácia e demais cursos da saúde da
UNIOESTE.
Orientação sobre o uso de protetores solares e
demais formas de fotoproteção à comunidade
externa e acadêmica, distribuição de amostras de
protetores solares e flyers educativos.

comunidade e quanto aos acadêmicos do curso de Farmácia.
Os eventos nas escolas municipais possuem como foco a fase da infância, alertando
a esses, desde pequenos, os cuidados com os medicamentos e a importância do

Página

que o profissional farmacêutico exerce. Foram desenvolvidas ações voltadas tanto à

515

As campanhas realizadas atingem a população como um todo, incluindo serviços

farmacêutico dentro das farmácias, isso é possível por meio de um teatro infantil, de
linguagem fácil e atuação dos colaboradores do projeto.
No mês de maio foi realizado a campanha pelo uso racional do medicamento, sendo
esta mais conhecida popularmente como “5 de maio”, visando prestar serviços
farmacêuticos à comunidade. Outras campanhas que visam o mesmo objetivo, porém, com
o foco em populações diferentes são a Campanha do Dia do Idoso, onde todos os serviços
são prestados à população idosa, e a Campanha pela Saúde do Homem, onde a população
atendida é do sexo masculino.
Campanhas beneficentes e de cunho social também foram realizadas, em épocas
específicas do ano, incluindo Campanha do Dia das Crianças, Campanha de Natal e
Campanha de Páscoa que contam com a doação dos colaboradores, acadêmicos e
professores do curso de Farmácia.
Cada colaborador ocupa um cargo específico no projeto de maneira a melhor
organizar o processo, porém todos estão envolvidos nas tomadas de decisões, organização
de atividades e execução das mesmas, de forma que não haja nenhum prejuízo no
aprendizado e desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional de cada um dos
membros. Atualmente participam do projeto 17 acadêmicos.

Resultados
As atividades “Dia Nacional do medicamento” e “Dia internacional do Farmacêutico”

acontece de forma massiva. Estas atividades são voltadas à assistência de pacientes que
circulam em áreas de grande fluxo, como no centro da cidade de Cascavel, tendo sempre,
portanto, boa demanda e consequentemente boa abrangência da população, com
atendimento durante o dia todo de 500 a 600 pacientes. Os alunos consideraram incipiente
a troca de saberes com a comunidade, entendida, agora, pelo grupo não apenas como a
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se destacam continuamente, visto que a participação dos graduandos do curso de

que compõe o âmbito acadêmico, mas a inserida em um contexto mais amplo e que
transpassa a Universidade.
As campanhas beneficentes têm impacto sob os grupos mais carentes, variando
estes em número conforme o local escolhido para a doação, sendo que nestas últimas
foram beneficiadas 23 crianças na Campanha do dia das Crianças, 30 idosos na campanha
de Natal e 22 crianças na Páscoa.
Com um enfoque também nas escolas, como a atividade “com remédio não se
brinca” acadêmicos de Farmácia da Universidade Federal de Santa Maria parceria em com
o Curso de Medicina da instituição, desenvolveram o projeto de extensão “Saúde de Ferro”,
voltado para a área de educação em saúde, tendo atuação em uma escola municipal de
ensino fundamental próxima à universidade, que foi prorrogado conforme demanda da
própria escola, somando ainda depois a ajuda de acadêmicos do curso de nutrição
(EINSFELD et al., 2009). Oferecer educação em saúde para este público pode ser crucial
na prevenção de acidentes como, por exemplo, as intoxicações por medicamentos. Na
atividade desenvolvida na escola cerca de 30 crianças assistiram à apresentação.
A promoção da saúde e principalmente a educação em saúde deve ser difundida
entre a população, de acordo com Japur e Borges (2008), é necessário abrir espaços de
diálogo com a população, gerando espaços de reflexão e problematização, que possibilitem
a construção de uma relação de co-responsabilidade, favorecendo formas mais humanas
e efetivas no processo de trabalho em saúde, tanto para os usuários, como para os
profissionais.
Mathias et al. (2009) traz um relato de caso de um projeto de extensão realizado na

de Saúde de Maringá (SMS) e Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual
de M a r i n gá , d e f o r m a qu e a i ntegração ensino-serviço p r o p i c i a m e l h o r a
q u a l i t a t i v a e quantitativamente as informações coletadas e consequentemente os
bancos de dados do SUS, em seu trabalho ele avaliou que no Comitê e o contato com
os sistemas de informação propiciou à equipe participante do projeto a melhor
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Universidade Estadual de Maringá, que se iniciou em junho de 2004, o qual visava articular

compreensão do funcionamento, da lógica e importância das informações em saúde e de
cada banco de dados que compõem os Sistemas de Informação do SUS, onde tais
percepções estavam perdidas antes de haver o maior contato propiciado pelo projeto.
Outro relato de caso, agora do projeto “Práticas Integrais da Nutrição na Atenção
Básica em Saúde” (PINAB), realizado por Vasconcelos et al. (2008) em João Pessoa-PB
mostrou que a partir da experiência com a prática de ação e reflexão da nutrição, assim
como aconselhamento dietético e visitas domiciliares, realizadas com cinco grupos
distintos, como gestantes, idosos, escolares, famílias beneficiárias pelo Programa Bolsa
Família e mobilização popular, houve a possibilidade dos extensionistas ampliarem a
percepção do trabalho em saúde como um ato pedagógico ético, de compromisso social e
construção coletiva de cidadania, enquanto suas ações tem possibilitado uma intervenção
humanizada da nutrição no cotidiano da comunidade atendida, construindo caminhos para
uma atuação do nutricionista comprometida com a promoção da saúde na comunidade

Considerações Finais

Das atividade realizadas ao decorrer do projeto nota-se um feedback por meio da
comunidade, pacientes atendidos, acadêmicos e colaboradores, tanto quando as
orientações básicas realizadas à população, esclarecimento de dúvidas, quanto ao
crescimento pessoal e profissional obtido através da realização dos mais diversos trabalhos
ligados ao projeto. Assim, ocorre a estimulação do trabalho em equipe e espírito de

Forma(s) de contato com a ação
Colegiado do Curso de Farmácia
Telefone: (45) 3220-3259
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liderança, confiança e ética perante ao paciente, além de outros notáveis saberes

Professora Fabiana André Falconi
E-mail: fafalconi@hotmail.com.

Número do Certificado de Registro (CR)

CR 45564/2015.
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CONTABILIDADE EM DEBATE

Valdir Serafim Junior 251 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Fabíola Graciele Besen 252 (sub-coordenadora)José Antonio
Cescon 253, Tércio Vieira de Araújo254
Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Educação Profissional)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Palestras, Contabilidade, Profissional Contábil

Resumo

O Colegiado de Ciências Contábeis da Unioeste Foz do Iguaçu, em sua política de
fomento à pesquisa e à extensão, atividades indissociáveis e indispensáveis ao êxito do
ensino na universidade, realizou o Projeto Contabilidade em Destaque. O objetivo do
projeto é instigar discussões sobre a Contabilidade atual no mundo dos negócios e na vida

propicia o contato com pesquisadores nacionais e internacionais, além de parcerias com o
CRC (Conselho Regional de Contabilidade), SESCAP (Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e

251
252

Docente Curso de Ciências Contábeis, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail: jr_valdir@hotmail.com
Docente

Curso

de

Ciências

Contábeis,

CCSA,

Foz

do

Iguaçu.

E-

mail:fabiolagracielebesen@gmail.com
253

Docente Curso de Ciências Contábeis, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail:cescon@cescon.adm.br

254

Docente Curso de Ciências Contábeis, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail:professortercio@hotmail.com
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da sociedade contemporânea, bem como disseminar conhecimentos e experiências por

Pesquisas no Estado do Paraná ) e Receita Federal, enquanto estimula a apresentação
dos conhecimentos e trabalhos produzidos em nossa realidade, de modo a aprimorar os
conteúdos relacionados à área de atuação profissional e possibilita o contato direto com
experiências e casos reais. Quanto à metodologia, o projeto contemplou palestras, debates
e discussões multidisciplinares envolvendo a Contabilidade no século XXI. No intuito de
facilitar sua realização foram utilizados, preferencialmente, os espaços da Unioeste –
Campus de Foz.

Apresentação
A educação tem papel significativo em uma sociedade e atua como meio
provedor de mudanças de foram efetiva e duradoura (CORNACHIONE JUNIOR, 2004).
Nesse sentido, a educação superior tem um papel importante em uma abordagem social
da educação, pois deve ser vista, tanto como instrumento para iniciar e manter políticas
públicas e, também, como forma direta de realizar esforços para atingir as demandas dos
indivíduos

interessados,

além de conhecimento, informação

e habilidades, no

aprimoramento da forma crítica de pensar o mundo e suas relações, para que estejam aptos
a mudar o ambiente em que se inserem (CORNACHIONE JUNIOR, 2004).
Conforme Beuren e Martins (2001) em um ambiente de negócios que
requerem flexibilidade, o processo de tomada de decisão necessita de rapidez no
processamento de dados pela tecnologia, bem como disponibilidade e acesso a
informações. Outro aspecto a ser considerado está na área tributária, pois os contadores
precisam ter acesso rápido a essas atualizações nas legislações pertinentes à área

uma importante contribuição para o aluno de ciências contábeis. Para que isso se torne
possível, traçou-se alguns objetivos para o desenvolvimento dessa atividade:
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contábil.

Geral: Promover a interação da comunidade acadêmica, pesquisadores,
professores e estudantes, com empresários, consultores, contadores, administradores e
demais profissionais atuantes na área da Contabilidade.
Específicos:
•

Fomentar a produção científica junto aos acadêmicos da IES e profissionais da
área, disponibilizando uma área comum de apresentação e debate e incentivando
a discussão dos mais variados temas entre acadêmicos, professores e egressos do
curso e a sociedade;

•

Contribuir para a divulgação de experiências e conhecimentos produzidos nas
áreas das Ciências Sociais Aplicadas, mais especificamente da área Contábil.

•

Favorecer o diálogo entre os profissionais da área contábil na região com o
discurso acadêmico;
As palestras que ocorreram, buscando alcançar os objetivos propostos seguem

abaixo:

Dia: 4 de abril - Horário: 19h30 as 21h00
Palestrante: Ana Cristina Zucarro (Auditora Fiscal da Receita Federal)

Palestra: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) - para uma formação acadêmica de
qualidade

técnica

e

cidadã.

mais solidário.
Dia: 5 de abril - Horário: 19h30 as 21h00
Palestrante: Luiz Sauer (Auditor Fiscal da Receita Federal)
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Palestrante: Naldo Ferreira Alves (Auditor Fiscal da Receita Federal)

Palestra: Imposto de Renda da Pessoa Física - da base progressiva da IRPF ao
cruzamento de dados da Receita Federal
Palestrante: Gerson Minami (Auditor Fiscal da Receita Federal)

Palestra: Imposto Cidadão - sabia que você pode fazer com que parte do IR fique em
sua cidade e mude a vida de uma criança?

Procedimentos Adotados

Quanto à metodologia, o projeto contemplou quatro palestras em dois dias
consecutivos, envolvendo a Contabilidade no século XXI, voltada para a área tributária e
Imposto de Renda. O público alvo foram os Acadêmicos, Egressos e Profissionais da área
de Ciências Contábeis que atuam no município de Foz do Iguaçu e cidades vizinhas,
acadêmicos dos demais cursos da IES e áreas afins e o número de pessoas beneficiadas
girou em torno de 150 pessoas.

Resultados

Total de Inscrições
1.1

Instituição particular
1.1.1

UNIAMÉRICA

1.1.2

CESUFOZ

1.1.3

UNINTER
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Tabela x - Estatística do público inscrito

2

2

1

1.2

1.1.4

UNICESUMAR

1

1.1.5

UNOPAR

1

1.2.1

UNIOESTE

1

1.2.2

UNILA

3

1.2.3

UFSC

2

1.5.1

1° sem/1° ano

3

1.5.2

2° sem/1° ano

6

1.5.3

3° sem/2° ano

3

1.5.4

4° sem/2° ano

2

1.5.5

5° sem/3° ano

3

1.5.6

6° sem/3° ano

4

1.5.7

7° sem/4° ano

3

1.5.8

8° sem/4° ano

6

1.5.9

9° sem/5° ano

2

1.5.10

10° sem/5° ano

4

Instituição pública

1.3

Curso concluído

1.4

Curso trancado

1.5

Curso em andamento

1.6

Soube por comunicação pessoal em sala de aula

1.7

Soube por documento fixado em sala de aula
Soube pela página social do colegiado de contábeis

Soube por indicação de
1.9

amigos

1.10

Soube por indicação de docente da instituição

1.11

Soube pelo site institucional da UNIOESTE

1.12

Soube por outros meios (Palestrante, Receita Federal, Email)
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(Facebook)
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Tabela x - Estatística do público participante
Total de participações
2.1

2.2

Instituição particular

3

2.1.1

UNIAMÉRICA

24

2.1.2

CESUFOZ

9

2.1.3

UNINTER

0

2.1.4

UNICESUMAR

0

2.1.5

UNOPAR

0

Instituição pública

8

2.2.1

UNIOESTE

85

2.2.2

UNILA

0

2.2.3

UFSC

2

Curso concluído

3

2.4

Curso trancado

0

2.5

Curso em andamento

1

2.5.1

1° sem/1° ano

25

2.5.2

2° sem/1° ano

3

2.5.3

3° sem/2° ano

25

2.5.4

4° sem/2° ano

1

2.5.5

5° sem/3° ano

24

2.5.6

6° sem/3° ano

3

2.5.7

7° sem/4° ano

20

2.5.8

8° sem/4° ano

4

2.5.9

9° sem/5° ano

10

2.5.10

10° sem/5° ano

2
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2

2.6

Soube por comunicação pessoal em sala de aula

1

2.7

Soube por documento fixado em sala de aula

1

Soube pela página social do colegiado de contábeis
2.8

(Facebook)

3

Soube por indicação de amigos

2

2.10

Soube por indicação de docente da instituição

4

2.11

Soube pelo site institucional da UNIOESTE

4

2.12

Soube por outros meios (Palestrante, Receita Federal, Email)

2
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2.9

30
25

Instituições particulares

140

25 24

Instituições públicas
132

120

21

20

100

15
9

10

85

80
60

5

10

10

10

40

0

20

3 0

2

0
UNIOESTE

Participações

Inscrições totais

UNILA

Inscrições totais

UFSC

Participações

Gráfico X - Inscrições totais e participações por instituição pública e privada
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Gráfico X - Inscrições totais e participações por situação do curso
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Gráfico X - Inscrições e totais e participações por situação do curso em andamento

Considerações Finais

Os resultados alcançados foram satisfatórios, visto que as palestras atraíram
toda a comunidade acadêmica de Foz do Iguaçu, trazendo alunos de outras instituições e
profissionais da área contábil. Assim, entende-se que essa é uma proposta importante que

Forma(s) de contato com a ação
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vem de encontro aos anseios da comunidade acadêmica contábil, que busca

A divulgação do evento, inscrições e certificação foram efetuadas pelo site:
www.colegiadodecontabeis.com.br

Número da Correspondência Registrada (CR)
CR: 50744/2017
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CONTRIBUIÇÕES DO 1º SIMPÓSIO SOBRE FORMAÇÃO DOCENTE E
PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO UNINDO PESQUISA E EXTENSÃO
Marcia Sipavicius Seide255 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Rita Maria Decarli Bottega256, Rodrigo Ribeiro Paziani 257,
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Educação profissional
Modalidade: Comunicação oral
Palavras-chave: formação docente inicial; formação docente continuada;
produção do conhecimento.
Resumo:
A promoção deste evento teve por foco os impactos que trarão a implementação das

docentes do CCHEL e para os professores da região e o fortalecimento de projetos de
pesquisa sobre Escrita Acadêmica nas licenciaturas em Letras.

Apresentação

255
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Cascavel. E-mail:Marcia.Seide@hotmail.com
256
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novas diretrizes nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do

O evento teve por objetivo, de um lado, os impactos que trarão a implementação
dessas novas diretrizes para os discentes e docentes do CCHEL e para os professores da
região (considerando-se que as diretrizes também abrangem a formação docente
continuada) e, de outro, o fortalecimento de projetos de pesquisa sobre Escrita Acadêmica
nas licenciaturas em Letras, tendo em vista que, nesse documento, a pesquisa é vista como
um princípio educativo e formativo e os professores de Letras têm papel relevante para a
promoção do ensino de escrita acadêmica nos curso de licenciatura.Para alcançar estes
objetivos, foram previstas duas palestras, uma com temática abrangendo todas as
licenciaturas e outra focando o contexto da graduação em Letras, além de uma reunião de
trabalho com os professores de Letras envolvidos em projetos de escrita acadêmica.A
realização do evento divulgou alguns dos subsídios necessários à formação do perfil de
educador idealizado nas novas diretrizes a saber: um professor investigativo, reflexivo e
crítico (PARECER CNE/CP no.2/2015, p.29).
De fato motivou-nos a promover o evento a aprovação, no Brasil, em 2015,de uma
resolução que estabelece diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e
continuada dos profissionais do Magistério de Educação Básica, cuja aplicação foi prevista
para junho de 2017.Esta circunstância torna essas questões especialmente relevantes e
urgentes tendo em vista os desafios que implica a adequação dos cursos de Licenciaturas
no exíguo prazo de dois anos após a publicação do documento : “Art.22. Os cursos de
formação de professores que se encontram em funcionamento deverão se adaptar a esta
Resolução no prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de sua publicação” ( PARECER
CNE/CP no.2/2015, p.56).

de pesquisa e estudo devem estar contempladas nos cursos de formação inicial tanto no
núcleo de formação geral quanto no da área específica de atuação profissional (PARECER
CNE/CP no.2/2015, p.29) e a pesquisa é vista como um princípio educativo e formativo em
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formar passa a ter um perfil notadamente investigativo e reflexivo uma vez que atividades
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De acordo com a resolução, o profissional da educação que as licenciaturas devem

consonância com a base comum nacional resultante da Conferência Nacional da Educação
(Conae) de 2010:

A base comum nacional (LDB), definida no documento da Conae 2010, deve voltarse para a garantia de uma concepção de formação pautada tanto pelo desenvolvimento de
sólida formação teórica e interdisciplinar em educação (...) quanto pela unidade entre teoria
e prática e pela centralidade do trabalho como princípio educativo na formação profissional,
como também pelo entendimento de que a pesquisa se constitui em princípio cognitivo
e formativo e, portanto, eixo nucleador dessa formação. (grifos nossos) (PARECER
CNE/CP no.2/2015, p.7)

A inclusão de atividades de pesquisa relevantes para a formação do professor nos
cursos de Licenciatura, por sua vez, demandará, dos docentes dos cursos, conhecimentos
sobre o ensino e a aprendizagem da escrita acadêmica como um instrumento que propicia
a produção do conhecimento e a formação de espírito crítico. Neste contexto, o
desenvolvimento do evento foi pensado para se constituir num instrumento de formação
continuada mútua aos professores dos cursos de licenciatura envolvidos.
Com relação à escrita acadêmica, adotamos uma concepção de escrita atrelada às
atividades de leitura, à produção do conhecimento e à pesquisa como eixo formativo do
professor.No âmbito literário, considera-se que um país possui uma literatura que lhe é
própria quando há um conjunto consolidado de escritores e de leitores e o segundo grupo
transcende o primeiro formando um sistema. Se há escritores, mas não leitores a atividade
literária perde o sentido, pois a obra ganha vida a cada leitura e não existe se ninguém a

meio científico, não deveria ser diferente, contudo, ao menos no âmbito nacional,escritores
e leitores são grupos separados, as pessoas que escrevem ocupando uma posição mais
prestigiada e as que lêem desempenhando um papel subalterno.Pessoas formadas nos
cursos de Licenciatura, por exemplo, dificilmente se vêem como capazes de produzir os

Página

leitura e escrita, mas, principalmente, a dependência da segunda com relação à primeira.No
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lê. Esta remissão à literatura serve para mostrar não apenas a interdependência entre

tipos de textos que utilizam no seu dia a dia, com é o caso de livros didáticos, textos
acadêmicos sobre a prática docente, textos científicos e de divulgação de perspectivas e
modos de trabalho, e atividades como as que se publicam em livros didáticos.
As atividades de leitura e escrita precisar ser imbricadas, as pessoas formadas nas
universidades precisam ser motivadas a ler para escrever e escrever para produzir
conhecimento, além de se envolverem em ambas as atividades como o objetivo de
dominarem os gêneros discursivos peculiares às suas profissões.Este é o espírito das
novas diretrizes de formação docente ao proporem, por exemplo, como conteúdos do
núcleo de formação geral, entre outros, os seguintes:

conhecimento, avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e
processos de ensino e aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade
brasileira;
observação, análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação de processos educativos e
de experiências educacionais em instituições educativas; (...) diagnóstico sobre as necessidades e
aspirações dos diferentes segmentos da sociedade relativamente à educação, sendo capaz de
identificar diferentes forças e interesses, de captar contradições e de considerá-los nos planos pedagógicos,
no ensino e seus processos articulados à aprendizagem, no planejamento e na e na realização de
atividades educativas

(PARECER CNE/CP no.2/2015, p.29)

Pelo recorte supramencionado, percebe-se que o perfil almejado é a formação de
um professor pesquisador capaz de se colocar como protagonista do processo de ensino

Procedimentos Adotados
O evento deve um objetivo duplo: de um lado, dar a conhecer e discutir as
novas diretrizes de formação docente com a comunidade de acadêmicos e professores da
rede pública e, de outro, fortalecer projetos de pesquisa e atividades extensionistas em
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do conhecimento.
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aprendizagem o que requer uma formação docente inicial comprometida com a produção

torno do ensino e da aprendizagem da escrita acadêmica, os quais estão em
desenvolvimento no Colegiado do curso de Letras de Marechal Cândido Rondon.Para
atender a ambos o evento foi organizado como se descreve a seguir.
Foi organizado um evento de curta duração (realizado entre os dias 04 e 05
de abril de 2016) no qual não havia uma carga horária mínima de participação, mas sim
ações direcionadas aos diferentes públicos visados.Assim, no primeiro dia do evento, o
palestrante, prof.dr.Valdir Heitor Barzotto da Universidade de São Paulo, proferiu a Palestra
“Pesquisa e formação na Graduação em Letras” a qual foi assistida pelos alunos do curso
de Letras do campus de Marechal Cândido Rondon. No segundo dia, durante a tarde, houve
reunião de trabalho dos docentes do curso de Letras com o prof.dr.Valdir Heitor Barzotto e
, no período noturno, outra palestra, dirigida a um público mais amplo formado por alunos
e professores do CCHEL e pelos professores da rede pública de ensino. Para esse público,
o professor Valdir apresentou a palestra “Textos e diretrizes: impactos e tremores na
licenciatura”.
Houve também uma ação não prevista, mas realizada devido à disposição do
palestrante e ao apoio do Prof.Letras e do CECA, do Campus de Cascavel. A última palestra
foi também proferida no campus de Cascavel a qual assistiram os pos-graduandos da área
de Letras e de Pedagogia do ProfLetras, ampliando a população beneficiada.Estes
professores foram certificados pelo programa de pós-graduaão profissional. Os demais
foram providenciados pela comissão organizadora do evento a qual expediu e distribuiu
certificados a 187 participantes .

tiveram oportunidade de conhecer as novas diretrizes e seus impactos e refletir sobre a
importância da pesquisa que produz conhecimento nas licenciaturas. Aqueles que
participaram das reuniões de trabalho, por sua vez, receberam do prof.Valdir Heitor
Barzotto assessoria para elaboração e tramitação de programas de pós-graduação para a
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Resultados

Capes , para institucionalização de atividades de pesquisa a serem promovidas pelo
Laboratório de Ensino de Línguas (LABEL) e para aprimoramento de projetos de pesquisa
e ações extensionistas interinstitucionais e internacionais.Cumpre informar que esta última
atividade contou com

a participação de professores de outras universidades via

conferência realizada por Skype.
Da reunião de trabalho participaram, do Colegiado de Letras, as professoras Mirian
Schröder , Rita Maria Decarli Bottega

e Márcia Sipavicius Seide,da Universidade

Técnológica do Paraná de Pato Branco, a profa. A Denize Teis, da Universidade.
Universidade Nacional de Luján e da Universidad Nacional de General Sarmiento da ambas
argentinas, a professora Lucía Natale, da Facultad de Estudios Superiores da Universidad
Nacional Autónoma de México os professores Alejandro Byrd Orozco . David Fragoso e
Yolanda.Guilermina Lopéz Franco.
No médio prazo, esta reunião de trabalho resultou na elaboração e execução do
2º.Simpósio sobre Formação Docente e Produção do Conhecimento, no segundo semestre
de 2016 ( CR 49013/2016) o qual contou com apoio financeiro da Fundação Araucária , na
editoração e publicação do volume 13 número 29 da Revista Trama dedicado à escrita
acadêmica e na realização de pesquisa conjunta envolvendo a Unioeste e as universidade
argentinas e mexicana cujos resultados iniciais foram apresentados em evento
internacional na Colômbia em fevereiro de 2017: o IV WRAB: Writing Research Across
Borders em simpósio coordenado pela profa.dra.Márcia Sipavicius Seide (SEIDE, 2017)
Considerações Finais

frutos da integração entre a formação continuada de docentes do curso de Letras, a
pesquisa e a extensão.Digno de nota, também, é o fato de esta atividade extensionista ter
visado, também, a própria comunidade acadêmica, e partir do pressuposto de que a
universidade pode e deve prestar-se serviços a si mesma, tendo em vista o
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os alcançados no médio prazo pelos docentes envolvidos foram muito positivos, pois foram
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Se bem os resultados obtidos de imediato das ações não tenham sido mensurados,

comprometimento com a excelência da pesquisa e do ensino. No caso em questão, o
evento pode ser considerado uma atividade relacionada com a formação continuada dos
professores universitários. Algo extremamente oportuno, tendo em vista a falta de ações
institucionais a respeito.

Forma(s) de contato com a ação
Profa.Dra.Márcia Sipavicius Seide, e-mail Marcia.Seide@unioeste.br

Número da Correspondência Registrada (CR) 47493/2016
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Modalidade: Comunicação

Resumo
A realização do evento propiciou conhecimento sobre a)como o Colegiado de Letras
do Campus de Marechal Cândido Rondon promove experiências de ensino na graduação
e na extensão voltados à escrita acadêmica, b) sobre como ocorre a interação professor
orientador e orientando no processo de avaliação de trabalhos escritos e c) sobre quais são
os desafios de ensino de escrita e produção do conhecimento dos programas de pósgraduação do campus,os quais são descritos ao longo deste resumo expandido.
Apresentação

A realização deste evento foi resultado da realização do 1º Simpósio sobre Formação
e Produção do Conhecimento (CR 47493/2016). Na reunião de trabalho realizada na
ocasião, os participantes interagiram com a profa. Lucía Natale que coordena, há mais de
dez anos, um programa interdisciplinar de ensino de escrita acadêmica na Universidade
Nacional de General Sarmiento, na Argentina o “Programa para el desarrollo de habilidades
de lectura y escritura (PRODEAC)” (NATALE, 2013,p.9).Então, surgiu a ideia de realizar
outra edição do evento que contasse com sua participação e promovesse a reflexão sobre
o ensino de escrita e o letramento acadêmico nos cursos de Licenciatura e nos Programas
de Pós-Graduação do campus de Marechal Cândido Rondon. Cumpre destacar que esta
ação extensionista contou com o apoio financeiro concedido pela Fundação Araucária pelo
edital 15 2015 de Chamada para organização de Evento e com o apoio institucional e

realização de uma das mesas redondas do evento: a que reuniu, pela primeira vez, os
coordenadores dos programas de pós-graduação propiciando conhecimento mútuo sobre
os desafios enfrentados por cada um no que tange a escrita e a produção do conhecimento
dos pós-graduandos
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após descrição dos procedimentos adotados, focam-se os resultados obtidos pela
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financeiro do campus de Marechal Cândido Rondon. Ao longo deste resumo expandido,

.
Procedimentos Adotados

O evento foi realizado nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2016 e contou com as
seguintes atividades. Nos dias 25 e 26, no período vespertino, a professora Lucía Natale
ofertou a oficina Técnicas de ensino de escrita a aluno se professores do Colegiado de
Letras, atividade realizada no Laboratório de Ensino de Língua (LABEL). Foram realizadas,
também, duas mesas redondas: uma voltada ao relato de experiências de ensino e
aprendizagem de escrita acadêmica no curso de Letras intitulada “Desafios do ensino de
escrita acadêmica na graduação”.no curso de Letras e outra focada nos programas de pósgraduação. Participaram da primeira mesa redonda os professores participantes da
atividade extensionistas e, da segunda, a profa.Lucía Natale, a profa do Colegiado de
Letras. Nelza Mara Pallu e os coordenadores dos programas de pós-graduação do Campus
de Marechal Cândido Rondon. A atividade contou com 57 participantes, população formada
por docentes do Curso de Letras e alunos de letras envolvidos no PIBID de Português cujo
apoio ao evento foi fundamental para sua realização, tendo em vista que a greve de
docentes que estava ocorrendo no período. Após o evento, foram registradas brevemente
as falas proferidas na segunda mesa redonda resultados num texto de memória que foi
apreciado, comentado e complementado pelos dos palestrantes.

Resultados

Se bem todas as atividades tenham sido importantes, se foca, nesta seção, as

graduação do campus.Espera-se que, futuramente, se possa propor atividades
extensionistas visando o atendimento às necessidades dos alunos do programa
No dia 26 de outubro de 2016, como parte das atividades do 2º Simpósio sobre
Formação Docente e Produção do Conhecimento, se reuniram, em mesa redonda
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tinha havido nenhum evento que propiciasse a interlocução entre os programas de pós-
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reflexões feitas como fruto da realização da segunda mesa redonda, pois, até então, não

coordenadores e representantes dos Programas de Pós-Graduação do Campus de
Marechal Candido Rondon e a profa.Nelza Mara Pallu professora do Colegiado de Letras
e docente de um dos programas. Antes das falas destes professores, falou a palestrante
Lucía Natale cuja fala será resumida ao final desta seção. Cada membro discorreu cerca
de 20 minutos sobre as práticas de escrita dos alunos, as expectativas dos programas a
este respeito, os desafios existentes e sugestões de propostas. Segue abaixo uma síntese
dos relatos.
O primeiro relato foi feito pelo Prof. Dr. Armin Feiden, Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, o mais recente
dos programas do campus, foi credenciado em 2012, e, em 2016 conseguiu permissão para
oferta de Doutorado. As estratégias de ensino de escrita acadêmica incluem
disponibilização de “template” com orientações e referências na fase de seleção de projetos
e oferta de uma disciplina ministrada pela professora Nelza Mara Pallu e seminários. O
Programa deseja que seja ofertada, em língua inglesa, uma disciplina chamada “Scientic
Writing” pois seria importante que tanto alunos quanto professores possam publicar artigos
naquele idioma, tendo em vista que se deseja a internacionalização do programa e das
pesquisas produzidas.
Depois deste relato, fez uso da palavra a Profa.Dra. Nelza Mara Pallu Apresentado
o perfil dos alunos da turma de 2015 pela professora foi perceptível que o desconhecimento
de língua inglesa pela maioria dos alunos é um entrave a ser superado.Considerando,
também, que durante a disciplina não há produção textual e os alunos mencionaram em
questionário a eles aplicado a existência de dificuldade para “a expressão do pensamento”,
é bem vinda a oferta de oficinas práticas para exercitação das habilidades discursivas e

principais entraves a demora em se ter um retorno do artigo submetido e a exigência de
originalidade da pesquisa. Outro desafio mencionado é a inexistência de padronização de
normas que pudessem ser utilizada por todos os programas de pós-graduação.
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questionários, os alunos também comentaram os desafios para a publicação, sendo os
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lingüísticas necessárias, tanto em língua inglesa quanto em língua portuguesa.Nos

Ao final do relato sobre esse programa, a professora declamou um poema que
se enfatiza a necessidade de leituras e as considerações finais que enfatizaram a
importância da habilidade e da exercitação da leitura para o aperfeiçoamento das
habilidades de escrita, pressuposto partilhado pelo membro da mesa que se apresentou na
sequência, o Prof. Dr. José Barbosa Duarte Júnior, Coordenador PPGA - Programa de
Pós-Graduação em Agronomia que também lamentou a pouca proficiência de língua
inglesa. Segundo seu relato, há, tanto por parte dos professores quanto por parte dos
alunos, inclusive no que se refere aos alunos da graduação, dificuldades na administração
do tempo dedicado à pesquisa. Como a maior parte das horas disponíveis são dedicadas
à parte empírica das experiências acaba faltando o tempo necessário às atividades de
leitura e compreensão profunda e crítica, ambas necessárias para uma escrita acadêmica
capaz de inovar e produzir novo conhecimento.Uma das dificuldades percebidas nos alunos
pelo professore está relacionada com a formulação de hipóteses explicativas e a expressão
do pensamento de modo objetivo. lógico e conciso..No caso dos professores, o tempo tem
sido distribuído de modo desigual a favor da elaboração de projetos necessários ao
financiamento das pesquisas e em detrimento da elaboração de artigos voltados aos pares
para serem publicados em revistas acadêmicas.
Após seu relato, teve início a fala do Prof. Dr. Ericson Hideki Hayakawa
coordenador do Mestrado em Geografia. Quanto às necessidades de escrita, além da
elaboração de trabalhos escritos nas disciplinas e da escrita da dissertação, a publicação
de artigo científica também se tornou requisito para a titulação. As dificuldades dos alunos
incluem a falta de vocabulário – o qual pode ser expandido caso os alunos lessem mais –e
utilização de linguagem prolixa, com sentenças e parágrafos longos demais. Foi ressaltado
graduação.No curso de mestrado, há uma disciplina sobre o assunto, mas ela é insuficiente
.Como avaliador dos trabalhos de iniciação científica do PIBIC, o professor informou ter lido
trabalhos com falhas graves, apesar de todos terem recebido parecer positivo dos
professores orientadores.Quanto ao ensino de escrita acadêmica, os professores tentam
orientar os alunos ao longo das disciplinas.Há planos de ministrar uma disciplina sobre a
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desde a
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que as dificuldades de escrita são decorrentes de treinamento insuficiente

escrita acadêmica, mas é um obstáculo a este desejo o fato de os professores não terem
formação específica para tanto e o conhecimento a respeito não ser suficiente. O ideal
almejado com relação à escrita do aluno é o de que ele se torne um escritor com autonomia
para que orientador e o aluno possam dedicar a maior parte do tempo à pesquisa
propriamente dita. Outro ideal é o de que tanto alunos como professores possam recuperar
o gosto e o prazer de pesquisar, ler e escrever, que a escrita acadêmica seja estimulante a
quem escreve e não uma obrigação produtivista a ser cumprida.
Ecoando os ideais propostos, a Profa. Dra. Méri Frotscher Kramer, representante do
Programa de Pós-Graduação em História reiterou que a escrita deve deixar de ser um
fardo para se tornar um prazer e descreveu algumas das dificuldades dos alunos em suas
práticas de escrita e de produção do conhecimento. A primeira dificuldade mencionada foi
a de articular as fontes utilizadas (dados primários) às teorias pertinentes. Eles também
precisam aprimorar a capacidade de justificar a escolha da teoria utilizada e também
posicionar-se perante os dados explicitando tudo que revela a subjetividade do
pesquisador.Também se mencionou a falta de rigor na citação de trabalhos de outros
autores.Duas propostas foram feitas como ações estratégicas no programa: haver oficinas
de interpretação textual no interior das disciplinas e ofertar projetos de extensão com carga
horária maior do que aqueles já ofertados (como por exemplo a oficina Lutar com as
Palavras ofertada por uma universidade de Santa Catarina), se bem haja dúvidas sobre se
o conhecimento adquirido pelos docentes seria suficiente para ofertar cursos mas
aprofundados.Um ponto positivo do programa mencionado foi o fato de ser ofertado aos
alunos um curso na biblioteca sobre busca de periódicos online. A professora também
apresentou uma análise da produção de artigos na área de História na atualidade. Para

chegar à versão final, se tem a impressão de que se submetem textos em construção, é
preciso que se entenda que o uso da tecnologia não dispensa o tempo necessário para a
escrita e que a escrita requer um aprendizado contínuo. Tratando também da avaliação de
programas da área, foram apontados dois problemas: teses e dissertações do programa
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publicados. Parece que o texto não é revistos quantas vezes seria necessário para se
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determinada edição de um periódico, de 50 artigos enviados, apenas 10 puderam ser

não têm sido citadas por professores dos programas e textos de resenha crítica não serão
mais considerados como produção científica e sim como produção técnica.
Por fim, falou a Profa.Dra. Marcela Abbado Neres, coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Zootecnia que também relacionou a escrita dos alunos com as
condições de produção e circulação dos textos científicos.Na área da Zootecnia, há uma
abundância de eventos para cuja participação é necessário pagar inscrição. Neles, resumos
expandidos muito mal redigidos são aceitos sem que se exija a revisão que seria
necessária. Em muitas bancas de defesa, não há mais membros da banca que se dêem ao
trabalho de apontar falhas redacionais nas dissertaões e teses dos alunos..Este laxismo
pode estar mostrando aos acadêmicos que se pode escrever de qualquer maneira. A área
está atenta aos desafios colocados pela necessidade de mais qualidade na escrita
acadêmica: num evento da área, houve oferta de duas oficinas: uma voltada à escrita dos
professores e outra dedicada a dos alunos. No programa, houve um caso de reprovação
por plágio.Os alunos ficaram com muito medo de plagiar resultando em paráfrases que
distorcem o texto original. Além desta dificuldade na habilidade de citar, foram mencionadas
dificuldades de escrever a parte dos resultados e diferenciá-la da parte de conclusão e
também a de incluir no texto a parte na qual deve haver a valorização da própria pesquisa
realizada.Para esta última dificuldade, apontou-se que, para superá-la, é preciso que os
alunos leiam mais, dedicando mais tempo à revisão de literatura. Contudo, na contramão
deste princípio, há periódicos da área que não aceitam sejam citadas teses, dissertações e
qualquer texto publicado há mais de uma década.
A palestrante Lucía Natale da Universidad Nacional de Sarmiento e da Universidad
Nacional de Luján, discorreu sobre como os docentes de programas de pós-graduação

comentários, os professores oscilam entre duas atitudes: a de juiz a quem cabe afirmar se
algo está ou não correto e a de guia a quem cabe apontar o que pode ser melhorado e
como fazê-lo. Os resultados de sua pesquisa mostram que a orientação é mais eficaz e
proveitosa quando o professor é solidário ao aluno e o guia rumo à inserção da comunidade
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avaliam e comentam os trabalhos escritos por seus alunos com base em análise de um

discursiva de pesquisadores. Acreditamos que, aos olhos da audiência, seu relato de
pesquisa revela a existência de uma área de investigação até então não reconhecida, a do
ensino de escrita acadêmica.Ele também mostra que a orientação na pós-graduação poder
ser objeto de estudo e aprimoramento desnaturalizando estas práticas e possibilitando que
se possa refletir sobre elas.

Considerações Finais

Os resultados descritos mostram a contribuição do evento para a construção do
conhecimento mútuo sobre os desafios enfrentados por cada programa de pós-graduação.
É importante que haja estas ocasiões de interlocução e reflexão sobre o trabalho
docente.Esta parte das ações desenvolvidas ao longo do simpósio pode ter considerada
como uma atividade extensionista que se volta à própria comunidade docente e pode ter
influência positiva na qualidade de ensino e pesquisa dos programas de pós-graduação
sediado no campus. Agradecemos à Fundação Araucária, à Pro-reitoria de Extensão e ao
diretor de Campus David Felix Scheneider e aos funcionários do Campus de Marechal
Cândiod Rondon pelo apoio ao evento.
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NATALE,Lucía.”Prologo”. In: En Carrera: escritura y lectura de textos acadêmicos y

CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO DE AÇÕES NO ÂMBITO DA DENGUE,
CHIKUNGUNIA E ZIKA EM CASCAVEL/PR
Claudia Brandelero Rizzi264 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Murillo Douglas Oliveira Machado 265, Guilherme Galante266, Rogério
Luis Rizzi267, Larissa Santin 268, Emerson Hoffmann269, Eduardo Luiz Roberto Schaurich 270

Área Temática: Tecnologia e Produção
Linha de Extensão: Desenvolvimento Tecnológico
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Dengue; Sistema de Informações; Gestão.

extensionistas que estão sendo realizadas no âmbito Programa de Extensão “AEDES:
gestão de ações de prevenção, controle e combate a dengue, chikungunya e zika”. Dentre
elas, optou-se por apresentar funcionalidades do Sistema de Informações cujo objetivo é
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O objetivo deste trabalho é apresentar resultados de um conjunto de ações
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Resumo

apoiar a gestão das ações relativas a estas doenças. Ele resulta das interações com a
Prefeitura Municipal de Cascavel, notadamente o Controle de Endemias.

Apresentação

A principal espécie de mosquito transmissor dos vírus da Dengue, Chikungunya e
Zika é o Aedes aegypti, um mosquito urbano, de hábito diurno e muito ativo (WHO, 2017).
Seu controle e combate são realizados localmente, pelos municípios, por meio de especifico
órgão como o Controle de Endemias ou pela Secretaria Municipal de Saúde, norteados
pelas instruções e recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), (BRASIL,
2014), (BRASIL, 2017) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Considerando a complexidade dos problemas decorrentes da Dengue, Chikungunya
e Zika e considerando a possibilidade de co-circulação de vírus, co-infecção e infecção
sequencial por essas doenças, torna-se imprescindível à disponibilização de mecanismos
à gestão e rápida e acurada tomada de decisão por parte dos gestores em saúde pública.
Neste contexto, visando contribuir à gestão e tomada de decisão às atividades inerentes à
prevenção dessas doenças, desde 2010 estão sendo realizadas atividades e ações no
âmbito de um projeto na Unioeste em parceria com a Prefeitura Municipal de Cascavel. Em
2014 essas atividades foram formalizadas por meio do programa de extensão denominado
“AEDES: gestão de ações de prevenção, controle e combate a dengue, chikungunya e zika”
(AEDES, 2017). Dentre elas está contemplado o desenvolvimento de um Sistema de
Informações Geográficas, SIG, que foi concebido para o registro, disponibilização e análise

SIG propriamente dito, cujo funcionamento baseia-se na internet, e viabiliza a aquisição,
manutenção e extração de informações relativas ao trabalho realizado pelo Setor relativo
ao controle e combate a essas doenças e ao Aedes. O módulo externo, que disponibiliza
aplicativos compatíveis com dispositivos móveis, tem por objetivo automatizar o trabalho de
agentes de campo que atuam através de visitas aos imóveis no município.
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de dados e procedimentos relacionados a tais doenças.

Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar algumas das funcionalidades do SIG
AEDES considerando seu foco extensionista, ou seja, na perspectiva de como este sistema
pode contribuir junto à comunidade cascavelense, para mitigar os problemas associados e
decorrentes de dengue, chikungunya e zika.

Procedimentos Adotados
Diversas interações com Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel e com o
Controle de Endemias do município têm sido realizadas. Nesses encontros são discutidos
aspectos relativos ao trabalho realizado naquele setor. Dentre eles estão aqueles que se
referem ao acompanhamento dos casos notificados e confirmados sobre dengue,
chikungunya zika. Incluem também as visitas sistemáticas realizadas pelos agentes de
saúde, ao longo do ano, aos imóveis do município, Ciclo, os Pontos Estratégicos (PEs),
Raio e o Bloqueio. Outras ações como mutirões e levantamento rápido do índice de
infestação por Aedes (Liraa) também são realizadas (RIZZI et al, 2016).
As tecnologias utilizadas no desenvolvimento do SIG são o banco de dados
PostGreSQL (2017), a biblioteca PostGis (2017); HTML5 (2017); e Play Framework (2017).
Para tratar dados geográficos via internet são OpenLayers (2017) e GeoJson (2017).
As funcionalidades do SIGAEDES foram concebidas a partir das interações
realizadas, e à medida que são concluídas, devem ser apresentadas e testadas por
usuários chaves, vinculados ao Controle de Endemias, responsáveis pelas ações. A
expectativa é a de que, através do SIG, ações prioritárias, qualitativas e de interesse sejam

Resultados
Para aperfeiçoar e facilitar o trabalho dos agentes de campo foi desenvolvido o
aplicativo SIGAEDES Mobile, que possui funcionalidades como preenchimento de
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realizadas mais objetivamente, visto que são fundamentadas nos dados disponibilizados

formulários padrões das atividades desenvolvidas, registro e armazenamento de fotos para
anexos de formulários e consultas de endereços. No aplicativo são listados os principais
formulários utilizados pelos agentes de campo, que são usados para a realização de tarefas
cotidianas. Com a utilização do aplicativo o preenchimento é facilitado, pois muitas
informações são preenchidas automaticamente e, devido à integração com a versão web,
a troca de informações entre agente e supervisor será viabilizada.
O aplicativo, desenvolvido para a plataforma Android (2017), utilizando as
tecnologias Java e XML, foi instalado em tablets e apresentado a uma equipe de agentes
de endemias para que testassem e opinassem sobre possíveis melhorias. A figura 1
apresenta a tela inicial do aplicativo SIGAEDES Mobile e a figura 2 registra um dos
encontros realizados no Controle de Endemias da Prefeitura Municipal de Cascavel.

usabilidade no aplicativo SIGAEDES Móbile.

O aplicativo também foi testado em campo em uma pesquisa Origem/Destino
realizada pelos acadêmicos que participam do Programa Aedes, coletando dado sobre o
deslocamento de indivíduos dentro do município. A região escolhida para aplicação da
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aplicativo SIGAEDES Móbile.

Figura 2 – Agentes realizando testes de
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Figura 1 – Tela inicial do

pesquisa foi a localidade 5, visto ser lócus dos testes do modulo de simulação do Programa
Aedes. A figura 3 ilustra uma das ocasiões em que a equipe saiu a campo.
Visando melhorias de gestão e otimização nas tomadas de decisões dos
supervisores e agentes internos, em paralelo ao aplicativo mobile, foi desenvolvido o
SIGAEDES Web que possui módulos de controle de casos suspeitos e confirmados de
Dengue, Zika e Chikungunya, relatórios de equipes de campo, atividades operacionais e
entomologia. O sistema ainda contempla um módulo aberto à população que possui
informações gerais em mapa sobre a ocorrência dessas doenças na cidade.
Uma das mais importantes atividades desenvolvida pelos agentes é a realização do
Reconhecimento Geográfico (RG), ocasião em que todos os imóveis da cidade são
mapeados em croquis e classificados. Estes croquis servem como base para todas as
atividades realizadas em campo pela equipe do Controle de Endemias. Realizar este
trabalho manualmente é uma atividade custosa, demorada e, geralmente, imprecisa. Na
Figura 4 é apresentada a funcionalidade de georreferenciamento para cadastrar e atualizar

Figura 3 – Alunos do Programa Aedes saindo para aplicação da pesquisa
Origem/Destino
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as informações dos imóveis dentro do SIGAEDES Web.

Figura 4 – Funcionalidade Cadastrar/Alterar Reconhecimento Geográfico dentro do
SIGAEDES Web.
Com a informatização do RG, é possível manter a base de dados dos imóveis da
cidade atualizada de maneira muito mais eficiente de acordo com as informações colhidas
pelos agentes de campo. Assim, é possível mapear os casos confirmados e suspeitos de
Dengue, Zika e Chikungunya com precisão, bem como mapear pontos estratégicos de
ações preventivas e pontos de coletas de amostras de larvas e pupas de mosquitos Aedes.
A partir do georreferenciamento das informações pertinentes, o SIGAEDES Web se
torna uma importante ferramenta de gestão, permitindo a geração de relatórios visuais em

doenças transmitidas pelos mosquitos Aedes, quando estiver totalmente desenvolvido e à
disposição dos gestores responsáveis pelo planejamento de ações e atividades.

Considerações Finais
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mapas que expressam de forma mais fidedigna a situação, das doenças em questão, no

O SIG, objeto do presente projeto, é uma solução computacional que integra várias
metodologias preconizadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da
Saúde, além daquelas operacionais realizadas pelos municípios brasileiros. Seu principal
objetivo é viabilizar soluções rápidas e eficazes à gestão e acompanhamento de ações para
o controle e combate dos vetores transmissores da Dengue, Chikungunya e Zika.
Neste trabalho deu-se destaque as algumas atividades realizadas pelo grupo para
desenvolvimento dos módulos Web e Mobile do sistema SIGAEDES e de validação dos
resultados com os agentes que utilizarão estas tecnologias. Procurou-se mostrar que
dessas interações o SIG foi definido, projetado e está

sendo implementado

computacionalmente. Uma das conseqüências de sua utilização é a possibilidade dos
gestores tomarem decisões em decorrência do cenário real caracterizado a partir da coleta
de informações em campo, com alta disponibilidade.
Por fim, cabe dizer que o software SIGAEDES consiste na materialização das
diversas atividades extensionistas que vêm sendo realizadas no âmbito do Programa
AEDES. Por meio delas, está sendo possível vivenciar ocasiões que contribuem não
apenas para a formação profissional, mas o envolvimento com a comunidade e a
possibilidade de contribuição social. Trata-se de um processo interdisciplinar, educativo,
cultural, científico e político, em que o ensino a pesquisa e a extensão estão indissociadas,
promovendo a interação transformadora entre a universidade e a sociedade.
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CONTROLE E MANUTENÇÃO DE PRÓTESES FIXAS
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Modalidade: Comunicação Oral
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Resumo:
A prótese fixa tem como função substituir um ou mais elementos dentais que foram
perdidos ou destruídos, em virtude de cáries ou traumatismos, através de elementos
artificiais, reproduzindo assim a anatomia original, além de devolver ao paciente a estética,
fonética e a capacidade mastigatória. A ausência de dentes acarreta problemas como a
ineficiência mastigatória, insatisfação estética, instabilidade oclusal, além promover
movimentos fisiológicos danosos. Cabe ao cirurgião dentista juntamente com o protético
realizarem um trabalho reabilitador adequado seguindo os princípios biomecânicos na
confecção das próteses fixas, com correta relação oclusal, margem cervical de preparos
em nível gengival adequado, superfícies proximais polidas, e correto perfil de emergência.
Diversos estudos relatam que a cárie é a principal causa de fracassos em prótese fixa,
causada principalmente pela infiltração pela margem protética. Por isso os pacientes
portadores de prótese necessitam de uma intensa instrução e motivação para a realização
de uma higiene oral satisfatória. As principais falhas encontradas relacionados a próteses
fixas são as cáries (38%), envolvimento endodôntico periapical (15%), perfurações (15%),

de prótese dentária II (4º ano), na clinica integrada do 5º ano, e nos cursos de pósgraduação em prótese dentária do curso de Odontologia da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná através de um atendimento inicial de exame clínico no qual avaliamos as
características da prótese (tipo, material utilizado, qualidade e eficiência), a saúde bucal
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fraturas de núcleos e pinos (8%), desadaptação marginal (8%), fratura do dente pilar (7%)

(higienização, presença placa bacteriana), e posteriormente uma proservação dos casos,
no qual os pacientes recebiam instruções para manutenção das próteses fixas e ainda
foram questionados quanto a sua satisfação em relação ao trabalho realizado. Desta
maneira estaremos auxiliando na preservação da saúde bucal, na maior longevidade da
prótese dental e ainda há presença de insucessos com as próteses temos a possibilidade
de avaliarmos as causas. Acreditamos que o controle periódico da prótese proporciona uma
maior longevidade aos trabalhos, as suas estruturas de suporte dando assim uma harmonia
dentro da cavidade oral com os demais componentes do sistema estomatognático.

Apresentação

Um resultado satisfatório na reabilitação protética só será alcançado se o paciente
for cooperador, o mesmo deve ter consciência da importância da manutenção da saúde
bucal, sabe-se que a maneira mais adequada para se alcançar este objetivo é através da
instrução do paciente. Esta conscientização deveria ser iniciada desde a primeira consulta,
mantida durante a realização dos trabalhos e estimulada por toda a vida do paciente.
Este projeto visa oferecer este atendimento clínico e educativo aos pacientes
portadores de próteses fixas para conseguirmos dar maior longevidade do trabalho
realizado e ainda nos permitir avaliar e comparar os resultados obtidos nos diferentes
planejamentos protéticos oferecidos aos pacientes que procuram e necessitam deste
procedimento para o restabelecimento da saúde oral.
Sugere-se que o acompanhamento do tratamento reabilitador deva iniciar com a
primeira sessão: (1 semana após a instalação), segunda sessão: (2 semanas), terceira

Procedimentos Adotados
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sessão: (1 mês), quarta sessão: (4 meses), quinta sessão: (8 meses) e sexta sessão: (1

Este projeto visa avaliar as próteses fixas instaladas na clínica odontológica
da Unioeste após tempo um pré-estabelecido.
Inicialmente avaliamos clinicamente as características especificas da peça,
as relações na interface da prótese com os tecidos adjacentes, alterações induzida por
tensões mecânicas, manutenção e restabelecimento do espaço biológico, posição do
término do preparo, as margens cervicais que devem permitir um adequado perfil de
emergência, contatos interproximais, entre outras características. Além de promover uma
orientação básica de controle e manutenção da prótese, através de orientações sobre
técnicas de higiene, cuidados com a alimentação e hábitos parafuncionais. Ainda,
questionamos o paciente quanto a sua satisfação em relação à estética, fonética e função
mastigatória quanto ao trabalho realizado. Saúde não significa só ausência de doença, mas
também um bem estar somático, psíquico, social e harmonia no meio em que vive.

Resultados
O exame clínico proporciona classificarmos as próteses em satisfatórias ou
insatisfatórias. Os resultados obtidos tem demonstrado que a maioria das peças protética
apresentaram resultados satisfatórios. Acredita-se que esses resultados foram alcançados
devido aos minuciosos critérios de planejamento e execução adotados pelas disciplinas
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responsáveis pela confecção das próteses.

Fig. 1 – paciente E.A.L. - elemento 13 e 15 – próteses satisfatórias e paciente
satisfeito.

Fig.1 – paciente M.F.C – elemento 23 e 24 – próteses satisfatórias e paciente

A durabilidade das próteses fixas é um fator importante para a longevidade e
saúde dos dentes que suportam esses dispositivos, tendo como objetivo, também,
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satisfeito.

preservar a biologia pulpar e periodontal, sem prejudicar a estética, tornando o prognóstico
favorável e duradouro. E não é para menos, já que a manutenção inadequada das próteses
dentárias frequentemente levam à perda dos dentes de suporte.

Assim podemos concluir que este projeto nos propicia a possibilidade de auxiliarmos
longevidade da prótese fixa, contribuindo na preservação da saúde bucal dos pacientes.
É gratificante ser capaz de restaurar uma boca afetada por doenças bucais, mas é
muito mais prazeroso prevenir para que ela não recidivem. A higienização adequada, o
controle efetivo da placa, o cuidado com a alimentação e o retorno periódico é o que de
melhor podemos oferecer para o paciente reabilitado com prótese fixa.
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CONVÊNIOS UNIOESTE-CONSILOS E UNIOESTE-COPAGRIL PARA DIFUSÃO
DE TECNOLOGIA EM MODELAGEM NUMÉRICA DE SILOS
Decio Lopes Cardoso272, Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Bruna Schmitt Schuster 273.
Área Temática: Tecnologa e Produção
Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional.
Modalidade: Comunicação Oral.
Palavras-chave: grãos; armazenagem; tecnologia.

Apresentação

A safra brasileira de grãos 2016/17 alcançou 227,9 milhões de toneladas,
estabelecendo novo recorde de produção, de acordo com dados da Companhia Nacional
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Doutor, Engenharia Civil, CCET, Cascavel. E-mail: deciolc@gmail.com
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Acadêmico, Engenharia Civil, CCET, Cascavel. E-mail: brunaschuster@hotmail.com
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Os sucessivos recordes da produção brasileira de grãos e a carência de unidades
armazenadoras para os mesmos constituem o principal motivador para o desenvolvimento
do projeto proposto. A inexistência de uma norma brasileira para dimensionamento de silos
levou um grupo de pesquisadores da Escola de Engenharia da Universidade de São
Paulo, liderado pelo Professor Dr. Carlito Calil Junior, a difundir no país a necessidade da
criação de um banco de dados sobre propriedades e comportamento mecânico de grãos
em silos. A produção e exportação de grãos na forma de commodities são o motor da
economia da região Oeste do Paraná. A existência de uma equipe transdisciplinar na
UNIOESTE, pesquisando e produzindo científicamente o tema de modelagem matemática
de silos; e a limitação das empresas regionais do setor agroindustrial em investir em
recursos humanos e tecnológicos para desenvolvimento de pesquisas e desenvolvimento;
revelam a necessidade de parcerias entre a universidade e o setor produtivo que
promovam a transferência e difusão de conhecimentos entre as mesmas.
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Resumo

de Abastecimento (CONAB, 2017). Considerando a grande demanda nacional por
estruturas de armazenamento de grãos é necessário a construção de grandes silos
metálicos. Para atender tamanha demanda, novas e maiores estruturas de armazenamento
devem ser construídas e, para que sejam seguras, eficientes e econômicas, é essencial
que sejam sanadas muitas das incertezas sobre seu dimensionamento.
O dimensionamento dessas estruturas hodiernamente é realizado através de normas
internacionais, uma vez que o Brasil não possui normatização para a modelagem dessas
estruturas, dessa forma são recorrentes problemas de ruptura nos silos por não haver
conhecimento do real comportamento dessas estruturas, já que os parâmetros
internacionais divergem da realidade brasileira além de não retratarem as características
intrínsecas dos grãos brasileiros. Cabe lembrar que um silo é dimensionado para
armazenar uma gama ampla de sólidos a granel, os quais possuem propriedades variadas,
assim um silo projetado para armazenar adequadamente um determinado material pode
ser ineficaz e perigoso para a armazenagem de outro.
As regiões Oeste e Sudoeste do Paraná contam com empresas fabricantes de silos
metálicos de grandes dimensões, e implantam os silos projetados via de regra em
cooperativas de produtores. Esses silos são projetados a partir de normas estrangeiras já
que o Brasil não dispõe de normas para o dimensionamento de silos. Devido ao uso das
normas internacionais há uma maior chance da ocorrencia de sinistros, devido as
propriedades e o comportamento mecânico dos materiais, uma vez que esses parâmetros
diferem de uma região para a outra. Postulando que o conhecimento dos reais valores dos
parâmetros de projeto e operação dos silos necessita da realização de medições de

lança-se mão de análises numéricas. Porém no Brasil as empresas não contam com
recursos suficientes para o desenvolvimento de pesquisas, as quais são realizadas nas
universidades públicas. Por meio desses procedimentos é possível realizar contribuições
para uma futura e adequada padronização dos projetos e dimensionameto dos silos.
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grandeza dessas estruturas, para assim eliminar as incertezas provenientes ao fator escala,
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tensões e deformações em silos protótipos, ou seja, exigem instrumentação em verdadeira

Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná já vêm sendo desenvolvidos estudos
extensivos por equipes multidisciplinares objetivando consolidar linhas de pesquisa e
extensão voltadas ao desenvolvimento e difusão de tecnologias que atendam às demandas
supracitadas. Atualmente, os trabalhos em desenvolvimento envolvem professores e
alunos dos cursos de Engenharia Civil, Matemática e Ciência da Computação. Cabe citar
os trabalhos científicos apresentados em capítulo de livro (GIRARDI, CARDOSO e BRAUN,
2015), em revistas científicas (FANK et al, 2015), em congressos internacionais
(CARDOSO, GIRARDI e BRAUN, 2015; CARDOSO et al, 2007), em congressos naconais
(DIETER et al, 2005), em congressos regionais, nos Encontros Anuais de Iniciação
Científica e Seminários de Extensão Universitária (TOMASI e CARDOSO, 2012a; TOMASI
E CARDOSO, 2012b; TOMASI e CARDOSO, 2011), em dissertações de mestrado (HEZEL,
2007); além de Trabalhos de Conclusão de Curso (BRAUN, 2016).
Na região Oeste do Paraná duas empresas do setor agroindustrial já colaboram
efetivamente na forma de parceria extra-oficial. Uma delas é a CONSILOS Indústria de
Silos e Secadores Ltda, fabricante de silos metálicos, localizada no Distrito Industrial de
Cascavel – PR. A outra é a Cooperativa Agroindustrial COPAGRIL, a qual armazena grãos,
fabrica e comercializa rações para alimentação animal, instalada no município de Marechal
Cândido Rondon – PR. Tais parcerias necessitam de uma formalização, o que se propõe
na forma de convênios a serem firmados entre Unioeste e as empresas supracitadas.

Procedimentos Adotados

engenharia envolvida em projetos de silos, gestão nas indústrias fabricantes de silos e a
gestão em cooperativas armazenadoras de grãos.
Realização de reuniões com corpo técnico e administrativo das empresas Consilos
e Copagril.
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Pesquisa bibliográfica, etapa que decorreu durante toda a vigência do projeto, a

Aplicação de questionários, sendo eles:
Consilos I) Atualmente a indústria concebe, dimensiona e implanta a maioria dos
silos conforme um catálogo pré estabelecido? Existe geometrias de silos fora do catálogo
que atenderiam propriedades rurais específicas dadas suas produções de grãos? Em que
produção? III) Em caso afirmatibo, adequar as plantas industriais atualmente existentes
será viável? Haveria impacto econômico-social regional positivo imediato, sobretudo na
forma de geração de emprego e renda e de inclusão?
Copagril: I) Existe “delay” durante alguma época do ano nas unidades
armazenadoras, ou seja, algumas unidades armazenadoras chegam a ficar ociosas em
alguma época? II) Em caso afirmativo, identificar as épocas mais siginificativas? III) As
capacidades dos silos são adequadas a todos os produtores conveniados à cooperativa?
IV) Redução das distâncias de transporte, adoção de sub-unidades armazenadoras
menores, readequação de logísticas, poderiam ser bem sucedidas hipoteticamente?
Análise dos dados de questionários e reuniões.
Apresentação dos resultados em relatório final.
Resultados

Realização de reunião entre professores e alunos envolvidos, como também com o
corpo diretor da indústria Consilos e o corpo técnico na cooperativa Copagril. Realização
de questionários na Consilos acerca do dimensionamento de silos e para a Copagril sobre
o funcionamento dos silos e suas necessidades. Formalização do convênio com ambas

empresas necessitam.

Considerações Finais
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de otimização e armazenamento. Diagnosticar as necessidades de pesquisa em que as
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empresas. Reunião com professores do curso de administração para desenvolver um plano

No desenvolvimento do projeto, foram observados aspectos positivos e negativos,
abaixo descritos:
Pontos Positivos: envolvimento de professor de Ciencias da Computação e alunos
de Mestrado e Doutorado.
Pontos Negativos: dificuldade na inserção do professor do curso de administração
para a elaboração de um plano de otimização da logistica de armazenamento.

Forma(s) de contato com a ação
Consilos

–

Consilos

Industrial

Ltda

Telefone:

(45)

3228-3434.

Km 593,5, BR – 277 – Cascavel – PR

Email:

lucas.sartori@consilo.com.br
Copagril – Cooperativa Agroindustrial Ltda Telefone: (45) 3284-7500
Endereço: Rua Nove de Agosto, 700 – Marechal Cândido Rondon - PR
Email: dimas@copagril.com.br
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CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR DA UNIOESTE: CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU
José Ricardo Souza274 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Adonias Calebe de Moraes 275, Giselle Carolina Piasetzki 276, Kelly
Roberta Mazzutti Lübeck277
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Desenvolvimento humano
Modalidade: Comunicação oral.
Palavras-chave: Pré-vestibular; compromisso social; extensão.
Resumo

A finalidade do presente trabalho é apresentar as atividades desenvolvidas pelo
programa Pré-Vestibular: Áreas de Exatas e Biológicas no ano de 2016. O projeto,
atualmente com 12 anos de existência, presta auxílio aos estudantes dos anos finais e aos

apresentará uma breve introdução ao projeto, indicará os agentes e parceiros elementares
para execução do mesmo, os métodos e recursos, e, por fim, os resultados práticos materializado pelos números de aprovações - e a importância social do projeto.
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que já concluíram o ensino médio em instituições públicas de ensino a instruírem-se para

Apresentação
A educação é um direito fundamental na organização social existente, sendo um
elemento indispensável ao cidadão. Tanto no plano teórico como no prático, é necessário
que esse direito seja o mais abrangente possível, tendo em vista seu caráter indispensável.
Todavia, o acesso ao ensino superior apresenta diversos entraves, especialmente em face
dos estudantes das instituição de ensino público, haja vista o alto grau de competitividade
dos processos seletivos, bem como pela necessidade de uma preparação específica a fim
de encarar as provas de vestibulares e ENEM.
Neste sentido, com mais de uma década de existência, o Cursinho Pré-Vestibular da
Unioeste, realizado nas dependências do campus de Foz do Iguaçu, presta auxílio aos
estudantes das instituições públicas de ensino visando o amplo acesso ao ensino superior.
Contando com o apoio da Fundação Parque Tecnológico da Itaipu – FPTI, docentes
e discentes da Unioeste vivenciam uma experiência singular, tornando-se agentes de
transformação e efetivando a função social da Universidade.
Procedimentos Adotados

Trata-se de um curso preparatório para vestibular, com ênfase na prova da própria
instituição, e no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), ganhando esse último mais
importância ao passo que 50% das vagas da UNIOESTE se dão por este mecanismo,
através do sistema SISU.

acadêmica para ingressar no mercado de trabalho. Os cursinhos populares nascem neste
contexto, em busca de dirimir as contradições do sistema educacional, atuando de modo a
dar iguais oportunidades, superando as dificuldades impostas aos menos favorecidos
economicamente, que não teriam acesso aos tradicionais cursos preparatórios particulares
da cidade.
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Nos últimos anos é notável a expansão da demanda pelo ensino superior, muito pela

As atividades do projeto não se restringem ao conhecimento acadêmico e científico,
mas também abrangem o comprometimento dos envolvidos quanto à defesa do ensino
público, gratuito e de qualidade; a construção de ações conjuntas entre a comunidade
externa e comunidade acadêmica para superar as dificuldades impostas aos cidadãos,
especialmente as ligadas à formação escolar, além de ampliar os horizontes e a visão de
mundo dos acadêmicos da UNIOESTE.
Neste sentido, o projeto disponibiliza, anualmente, 120 (cento e vinte) vagas, sendo
110 (cento e dez) para alunos matriculados no último ano do ensino médio na rede pública
e 10 (dez) vagas aos que já concluíram o ensino médio. Insta salientar que o Cursinho é
destinado, de forma exclusiva, ao estudantes de baixa renda do ensino público. No ano de
2016 foram 751 (setecentos e cinquenta e um) inscritos e no presente ano de 2017 o total
de 808 (oitocentos e oito) inscritos.
A atividade conta com a colaboração de docentes da Universidade, os quais regem
o processo de seleção de acadêmicos interessados em participar do projeto, bem como
prestam todo e qualquer auxílio necessário para a boa execução do projeto. O processo de
seleção de monitores é aberto a todos os acadêmicos e após a seleção os acadêmicos
aprovados ficam responsáveis por ministrar as matérias em sala de aula.
Ademais, o programa possui o apoio administrativo e financeiro da Fundação Parque
Tecnológica da Itaipu – FPTI, que disponibiliza apostilas aos estudantes, bolsa auxílio aos
monitores e lanche durante o intervalo das aulas.
Conforme já mencionado, as aulas ocorrem nas dependências da UNIOESTE,
campus de Foz do Iguaçu, durante os sábados das 08h:00min às 13h:20min. A escolha do

preparação.
Referente a atuação dos acadêmicos, o programa conta com a participação de 45
(quarenta e cinco) discentes, entre bolsistas e voluntários. Selecionados dos mais diversos
cursos, ficam responsáveis pelas seguintes matérias, as quais são ofertadas no cursinho
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local foi proposital, uma vez que traz o estudante para dentro da Universidade e incita a

pré-vestibular: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Filosofia, Sociologia,
Física, Química, Biologia, Língua Estrangeira (Espanhol e Inglês), Literatura e Redação.
Ainda, na véspera do vestibular da Unioeste, há o Aulão de Revisão para o Vestibular
da Unioeste, aberto à comunidade. No ano de 2016 ocorreu no auditório Alcebíades Luiz
Orlando, momento em que os monitores abordaram os principais pontos cobrados, deram
dicas e macetes. De outro modo, com a finalidade de entreter os participantes, a Bateria
Contra-Bando, formada pelos acadêmicos das engenharias da Unioeste de Foz do Iguaçu,

Figura 01: Fotos do aulão de revisão para o vestibular da Unioeste.

Resultados
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realizaram uma apresentação.

Os acadêmicos monitores, além de ministrar as aulas nos sábados de manhã,
organizam monitorias extras, para os interessados, no período da tarde, possibilitando uma
maior aproximação com os alunos, desenvolvendo matérias que não cabem na grade
regular, bem como, a utilização de outros recursos didáticos, como resoluções de questões,
debates, análise de filmes, entre outros meios a cargo do responsável pela disciplina.
Ainda, há a aplicação de simulados, objetivando a adaptação dos alunos, que por
muitas vezes nunca fizeram provas nos moldes cobrados, para que então se situem em um
ambiente que se assemelha àquele que existirá nas futuras provas. Como resultado,
também é possível uma aferição do aprendizado captado até o período, bem como apontar
as possíveis dificuldades específicas de cada aluno.
A contribuição da Fundação Parque Tecnológica de Itaipu também se mostra vital
para a continuidade do projeto. O auxilio administrativo e financeiro garantem apostila aos
estudantes (conforme Figura 02), coffee break durante o intervalo das aulas e bolsa aos

Figura 02: Apostilas dos estudantes.
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monitores.

Por fim, em números, o Cursinho apresenta um alcance cada vez maior e
progressivos números de aprovações, demonstrando o efetivo alcance do objetivo
proposto, isto é, auxiliar os estudantes no ingresso ao ensino superior. Essa alegação pode
ser constatada na tabela abaixo colacionada:
Tabela 1 – Indicadores do Cursinho Pré-Vestibular.
Indica
dores

20
11

Vaga
s

12
12

0
Matric

ulados

uintes

20
13

12
0

12
0

Concl

20

14
12

0
12

0

20
15
12
0

12
0

20
16
12
0

12
0

20
17
12
0

12
0

20

12
0

12
0

12
0

67

90

77

73

72

75

*

21

22

24

35

32

40

*

Aprov
ados

–

Vestibular
da Unioeste
e SISU

*Números ainda não levantados.

de candidatos às provas, os cursinhos pré-vestibular se mostram cada vez mais
necessários, e, os cursinhos populares, além de revisar matérias e promover um ambiente
motivador de estudo, tentam suprir as precariedades da escola pública brasileira.
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Considerações Finais

A baixa qualidade do ensino impede que os alunos tenham acesso aos temas mais
cobrados, e o cursinho auxilia na tarefa de aperfeiçoar e aprofundar o conteúdo aplicado
de forma defasada durante a vida escolar. A finalidade do cursinho é combater os reflexos
da “eliminação branda”, termo abordado por Bourdieu, o qual analisa que “O processo de
eliminação foi adiado e diluído no tempo: e isto faz com que a instituição [escolar] seja
habitada, em longo prazo, por excluídos potenciais, vivendo as contradições e os conflitos
associados a uma escolaridade sem outra finalidade que ela mesma (BOURDIEU, 1997, p.
485)”.
Além disso, seus benefícios extrapolam a questão do número de aprovações,
aproxima a comunidade da universidade, bem como articula a participação de outras
instituições de ensino, no caso, os colégios da rede pública de Foz do Iguaçu.
No que diz respeito aos acadêmicos monitores, esses que muitas vezes foram
alunos do projeto, retornando então como instrutores, granjeiam uma importante prática
docente, assim como contato com o meio externo, vivenciando a realidade social, seus
desafios, de modo que acaba por romper os muros acadêmicos por meio da extensão e
sua indissociabilidade do ensino e pesquisa.
Como é possível observar, o retorno positivo não se restringe aos alunos da rede
pública, mas também aos monitores que participam do projeto, possibilitando até que os
estudantes de bacharelados possam vivenciar a docência. Consoante ao que afirma Nóvoa
(2009) “Não haverá nenhuma mudança significativa se a “comunidade dos formadores de
professores” e a “comunidade dos professores” não se tornarem mais permeáveis e
imbricadas”, (NÓVOA, 2009, p. 16), é necessário um caminhar articulando a formação

materialização de mais de uma década de histórias e sonhos alcançados através de muito
esforço e crença na ideia de que a educação é uma ferramenta libertadora e
transformadora.
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inicial e continuada, o ensino fundamental, médio e o superior.

Figura 03: Foto de divulgação do Cursinho – 2016.

Forma(s) de contato com a ação

- José Ricardo Souza: josericardo1012@gmail.com.
Número da Correspondência Registrada (CR)

CR: 21002/2007.
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CURSO DE EXTENSÃO DE GRAMÁTICA, NÍVEL MORFOSSINTÁTICO, COM
ENFOQUE NA SINTAXE DO PORTUGUÊS
Sanimar Busse278 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Tatiane Cristina Becher 279

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Formação de professores
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: curso de extensão; gramática; sintaxe.

Resumo
Este trabalho sumariza o desenvolvimento da Atividade de Extensão, do Programa
de Pós-graduação – Mestrado e Doutorado em Letras, intitulado “Gramática – Nível
Morfossintático”, coordenado pela professora Sanimar Busse e ministrado pela aluna do
Mestrado Tatiane Cristina Becher, bolsista do CNPq. O projeto visa auxiliar alunos da
graduação do Campus de Cascavel e comunidade em geral, nos estudos no nível da frase

Com o intuito de expandir os conhecimentos e possibilitar uma prática ainda mais
assídua de conteúdos referentes às funções morfossintáticas da linguagem, o Projeto de
Extensão intitulado “Gramática – Nível Morfossintático”, coordenado pela professora

278

Professora do Programa de Pós-graduação em Letras, Unioeste, Cascavel. E-mail:

sani_mar@yahoo.com.br.
279

Mestranda da Pós-Graduação em Letras, Unioeste, Cascavel. E-mail: taati.becher@gmail.com.
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e do período do Português.

Sanimar Busse, do Programa de Pós-graduação e da Graduação em Letras, foi ofertado
aos alunos da graduação em Letras. A proposta emerge da necessidade de um trabalho
ainda mais amplo no estudo da língua, do ponto de vista da sua estrutura e do
funcionamento da linguagem em seus aspectos morfossintáticos, conhecimento profícuo
para os futuros profissionais docentes a formarem-se professores da Educação Básica e
cidadãos usuários da língua.
As aulas ocorrem na própria Unioeste, no campus de Cascavel, nas sextas-feiras à
tarde. O projeto foi iniciado em maio de 2017 e findará em agosto de 2017, com duração
total de 36 horas. O conteúdo programático é apresentado a seguir:
a)
b)
c)
d)

Conceitos de gramática e sintaxe;
Concepção de frase, oração e período;
Termos essenciais da oração: sujeito e predicado
Termos integrantes da oração: complementos verbais (objeto direto/objeto indireto),
complemento nominal e agente da passiva;
e) Termos acessórios da oração: aposto, adjunto adnominal, adjunto adverbial e vocativo;
f) Orações coordenadas e subordinadas.

A definição do conteúdo programático visa englobar os principais pontos da sintaxe
do Português. Segundo Kreutz (1995), a Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB),
consagrada pela Portaria Ministerial nº 36, de 28/01/59, assim como as Gramáticas
Normativas, realizam, para a análise sintática, a determinação dos termos essenciais,
integrantes e acessórios da oração, outrossim, a constituição do período composto,
valendo-se dos conceitos de subordinação e coordenação.
Conforme Ferreira (2000), o termo “sintaxe” reflete, parcialmente, a ambiguidade
presente na palavra “gramática”, significando, ao mesmo tempo, uma organização implícita

há língua sem sintaxe. Segundo a autora, “o fato de haver numa língua um inventário
limitado de funções (que aparecem em enunciados diferentes com significados diferentes)
garante ao mesmo tempo o funcionamento da língua e a possibilidade de analisá-la.”
(FERREIRA, 2000, p. 96). E, ainda de acordo com a autora, diz-se “construção teórica” por
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necessária às palavras, ou seja, esta organização jamais será aleatória; assim sendo, não
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e uma construção teórica. Diz-se “organização implícita” por se tratar de uma organização

consistir em uma divisão essencial decorrente de uma análise da língua que comporta
relações recíprocas entre um plano do significante e um do significado.
A iniciativa de propor este programa de extensão emergiu da intenção de oferecer
essa preparação aos alunos que ainda cursarão a primeira matéria de Sintaxe do Português
na graduação em Letras. O convite foi expandido para alunos dos outros anos do curso que
também apresentaram interesse em participar. A grade curricular da graduação reserva
duas disciplinas para discussões acerca dos fenômenos sintáticos da língua: Sintaxe do
Português I e Sintaxe do Português II. Cada uma dessas matérias compõe 68 horas
curriculares, sendo que a primeira é ministrada no terceiro ano do curso, enquanto a
segunda, no quarto ano.

Procedimentos Adotados
Durante as primeiras aulas do Curso de Extensão Gramática – Nível Morfossintático,
trabalhou-se com conceitos relacionados à morfologia; no entanto, a continuação das aulas
deu-se com enfoque na modalidade da Sintaxe do Português. Tal escolha decorreu do
propósito de beneficiar os alunos da graduação em Letras, em especial os alunos do
terceiro ano do curso, que ainda cursariam a matéria no segundo semestre de 2017. Ainda
assim, alunos de todos os quatro anos da graduação em Letras da Unioeste participaram
do curso.
Os momentos em sala de aula são compostos por diferentes práticas integrantes.

programa Microsoft Powerpoint® - e, posteriormente, folhas de exercícios são entregues
para que os alunos resolvam individualmente, as quais também são corrigidas em grupo,
na sequência.
A preparação das aulas envolve os conhecimentos adquiridos pela mestranda que
ministra as aulas, adquiridos ao longo da graduação em Letras (também realizada na
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grupo, por meio de uma apresentação em slides - ambos estes processos se utilizando do
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Em geral, a apresentação do conteúdo é seguida de exercícios que são resolvidos em

Unioeste, no campus de Cascavel), além do auxílio da orientadora e coordenadora do
projeto, paralelos à utilização de materiais didáticos diferenciados, dentre eles: Livro
Didático de Português do Sistema de Ensino Poliedro, nível pré-vestibular, da Editora
Poliedro, 2011; Curso de Gramática Aplicada aos Textos, de Ulisses Infante, 1997;
Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara, 2009; Gramática Essencial
Ilustrada, de Luiz Antonio Sacconi, 1995; Nova Gramática do Português, de Celso Cunha
e Lindley Cintra, 2013; dentre outros materiais obtidos online, constantes em sites e blogs
produzidos por professores da área de Letras.
Na intenção de tornar as aulas mais dinâmicas, efeitos de aparição dos slides são
constantemente usados, além de gifs animados e exemplos variados para cada caso de
classificação sintática, provenientes dos diversos materiais utilizados na preparação das
aulas. Segundo Motter (2013), além de materiais textuais, outros elementos podem ser
utilizados na otimização do processo de aprendizagem do aluno, como luzes, cores,
imagens, linguagem hipertextual, etc., os quais se beneficiam dos diversos aparatos
tecnológicos atualmente disponíveis ao professor.
Resultados

A didática utilizada para este curso mostrou-se, na maioria dos momentos,
conveniente para promover a participação ativa do grupo e possibilitar a compreensão do
conteúdo. Os exercícios realizados em grupo centraram a atenção do grupo, trazendo os
alunos para responder as questões apresentadas. As questões realizadas individualmente

No entanto, consoante a Jespersen (1904), que considera a língua um elemento vivo,
sendo que, por essa razão, o método elaborado para ensiná-la deve também ser elástico e
adaptável, assim como as situações da vida, houve momentos em que se percebeu
necessária a revisão mais detalhada e intensa dos conceitos, uma vez que consistem em
classificações com as quais a maioria dos alunos participantes ainda não demonstram
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correção, a buscar esclarece-las.
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levaram os alunos a descobrir suas próprias dificuldades e dúvidas e, no momento da

domínio, em especial graduandos do primeiro ano letivo. O aspecto mais importante
percebido foi a necessidade de se revisar os conceitos e de realizar vários exercícios sobre
o mesmo conteúdo, na intenção de levar o aluno a memorizar a nomenclatura necessária
e compreender a classificação sintática de um período.
De forma geral, o grupo participante deste projeto de extensão demonstrou
compreensão quanto aos conteúdos apresentados, participando das explicações e
correções de exercícios em sala de aula. A dificuldade de compreensão apresentada por
alguns, acarretada pelo fato de que se trata de um conteúdo do qual a maioria dos alunos
não possui qualquer domínio, também resulta de um aspecto intrínseco à denominada
“análise sintática”, a qual, conforme Kreutz (1995), formula regras muitas vezes
consideradas vagas para se tratar da constituição da oração. Segundo o autor, a doutrina
sintática tradicional apresenta contradições, utilizando-se de diferentes parâmetros para a
determinação das funções dos termos da oração – ora semântico-pragmático, ora lógicosemânticos, ora critérios lógicos de extensão/compreensão de um conceito, ora semânticosintáticos.
Dessa maneira, considera-se crucial que os discentes que cursam matérias
envolvendo conceitos sintáticos sejam conscientizados dessa fragilidade da teoria
gramatical. Para se compreender, de fato, o funcionamento da linguagem, não apenas se
deve possuir o conhecimento sistematizado acerca de suas classificações tradicionalistas,
mas também se atentar às faltas presentes nas teorias. Para Travaglia (2003), dentre os
objetivos pelos quais se deve ensinar a teoria gramatical, encontram-se a importância de
se capacitar o aluno com as habilidades necessárias para o uso de sua língua e a relevância

de análise dos fatos da língua. Assim sendo, esse também representou um dos objetivos
do curso de extensão aqui apresentado. Simultâneo aos conceitos de classificação da
teoria gramatical sintática, houve o apontamento de conceitos que apresentam lacunas em
suas definições, na intenção de conscientizar os graduandos das diferentes faces
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descritivo quanto explicativo, referente à língua, trazendo consigo, inclusive, a possibilidade
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de se ensinar sobre esta língua, o que acarreta na conscientização do saber teórico, tanto

apresentadas pela linguagem, da mesma forma que suas possibilidades plurais de
considerações a partir de diferentes vieses teóricos.

Considerações Finais

A experiência promovida pelo desenvolvimento e aplicação do Curso de
Extensão em Gramática – Nível Morfossintático representou uma etapa proveitosa de
nossa formação acadêmica – diz-se “nossa” por considerarmos o aproveitamento em
potencial não apenas dos alunos participantes do curso, mas também atribuído ao
crescimento profissional da mestranda ao ministrar as aulas deste projeto. Segundo Freire
(2004), ensino e pesquisa são práticas entrelaçadas, sendo que ensinamos porque nos
indagamos, levantamos questionamentos e pesquisamos; da mesma forma que
pesquisamos para constatar, educando a nós mesmos e aos outros.
Por fim, verificou-se que o processo em andamento já apresenta resultados
positivos com relação à formação acadêmica do grupo participante deste projeto. O
conhecimento a ser construído por meio dessa prática em sala de aula reflete no aumento
nível de instrução e domínio dos alunos referente a conhecimentos do uso e funcionamento
da língua, assim como uma conscientização acerca das diferentes concepções existentes
com relação à linguagem.

Forma(s) de contato com a ação

Unioeste,

campus

Cascavel,

telefones

3220-7421

cascavel.ceca@unioeste.br e unioeste_ceca@yahoo.com.br.

e

3220-7487,

e-mails

Página

deve-se entrar em contato com o CECA – Centro de Educação, Comunicação e Artes, da
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Para mais informações referentes ao Curso de Gramática – Nível Morfossintático,
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DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS DE VEÍCULOS PARA PARTICIPAÇÃO
EM COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Elídio de Carvalho Lobão280 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Alexsandra Rospirski281, Eduardo Camilo Marques de Andrade282,
Marcelo Felipe Chan Yu 283
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Desenvolvimento tecnológico
Modalidade: Comunicação oral
Palavras-chave: GCEE; Eficiência energética; Shell Eco-marathon.

Resumo

O Grupo Cataratas de Eficiência Energética (GCEE) é um fruto da idéia dos alunos
do segundo ano de Engenharia Elétrica de 2009, com a proposta de trabalhar com o
conceito de “tecnologia verde”, por meio de pesquisa e do desenvolvimento de novas

protótipos de veículos: um movido à energia elétrica e o outro a etanol. Além de
proporcionar aos estudantes realização de atividades extracurriculares, a equipe já
participou de maratonas de eficiência energética tanto a nível nacional quanto no âmbito
internacional, sendo o grupo detentor do recorde latino-americano na categoria etanol,
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281

Acadêmica, Engenharia Elétrica, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: lehrospa@gmail.com.
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Mecânica do CECE-Foz, os membros dividem a responsabilidade pela construção de dois
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tecnologias. Atualmente composto pelos alunos dos cursos de Engenharia Elétrica e

construindo um protótipo capaz de percorrer 736 quilômetros com um litro deste
combustível. Os bons resultados obtidos pela equipe, e a constante participação nas
competições faz com que o grupo tenha uma grande repercussão na mídia local e nacional,
destacando o nome da Unioeste como centro de excelência, aumentando ainda mais o
interesse da comunidade nos cursos ofertados pela Instituição.

Apresentação

O Grupo Cataratas de Eficiência Energética (GCEE) foi fundado em 2009, por uma
iniciativa dos próprios acadêmicos de engenharia do CECE da Unioeste – campus Foz do
Iguaçu. O projeto surgiu com intuito em elaborar projetos para otimização do uso de
energia destinados à sociedade, compatíveis com a ideia de sustentabilidade. A busca
deste objetivo, de realizar estudos voltados a eficiência tem propiciado a geração de
diversas atividades de pesquisa que resultam em trabalhos de conclusão de curso e
projetos de iniciação científica dentro do próprio projeto de extensão ao longo dos anos de
atividade.
O GCEE possibilita aos acadêmicos a oportunidade de trabalhar em equipe
desenvolvendo diversas competências necessárias para a vida e para o mercado de
trabalho, oferecendo uma aplicação prática do que é repassado para os alunos de
maneira teórica em sala de aula, uma vez que a programação de aulas laboratoriais das
disciplinas dos cursos de engenharia da universidade não prevê abordar todas estas

de motor a combustão e outro de motor elétrico, produzidos para a participação em
competições acadêmicas específicas de eficiência energética. Desde 2009 o GCEE
participa dessas competições em escala nacional, porém a partir de 2016 as competições
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Os resultados práticos mais visíveis do projeto são os protótipos de veículos - um
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facetas do processo de aprendizagem e formação profissional.

Shell Eco-Marathon, competição de tradição realizada na Europa, América do Norte e
Ásia, passou a realizar edições “Challenger” aqui no Brasil. A preparação para as
competições começa cerca de um ano antes das mesmas, passando pelas fases de
pesquisa, projeto e execução onde os acadêmicos são divididos em diversas áreas, tanto
técnicas quanto administrativas para a produção dos veículos.
O projeto também tem como objetivo a elevação do nome e divulgação da Unioeste
como um todo, e os bons resultados conquistados em competições de nível nacional
colocam em evidência o nome da universidade no cenário acadêmico brasileiro e também
chamam a atenção dos habitantes da região, aumentando o interesse nos cursos
ofertados pela Unioeste de uma forma geral, e em maior escala, pelos cursos de
engenharia ofertados no campus Foz do Iguaçu, em especial junto aos estudantes do
ensino médio.

Procedimentos Adotados

Com o trabalho segmentado em áreas de interesse definidas pelos próprios alunos,
o corpo administrativo do GCEE planeja, sob a ciência do professor orientador e das
instituições patrocinadoras, as atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano. No
âmbito técnico, busca-se um equilíbrio entre ações de planejamento e execução - é
necessário o projeto, estudo e/ou simulação das atividades anteriormente à tomada de

conhecimento dos integrantes do grupo a necessidade de buscar o equilíbrio entre o
estudo e prática, pois há um cronograma a ser cumprido, e tanto os patrocinadores
quanto os próprios membros tem a expectativa da construção de um protótipo de veículo
funcional e a participação nas competições.
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instinto, uma vez que as chances de desperdício de recursos são maiores. Porém é de
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decisão e construção dos protótipos, evitando assim decisões tomadas meramente por

Sustentando toda essa estrutura está a “equipe de patrocínio”, composta por
integrantes do grupo e responsável por realizar contatos e ações visando conseguir novos
patrocinadores uma vez que o custo para desenvolver um protótipo não é baixo.
Ano a ano o GCEE é renovado com a entrada de novos integrantes que vão
substituindo aqueles que terminaram seus respectivos cursos. O critério de seleção de
novos integrantes ocorre através de apresentações de contextualização seguido de
entrevista. Cursos, apresentações e apostilas são repassados para os novos integrantes
como meio de transmissão de conhecimento, uma vez que a quebra de ciclos de
conhecimento é extremamente prejudicial para a equipe.

Resultados

Os resultados do Grupo Cataratas de Eficiência Energética podem ser mensurados
tanto em conquistas nas competições quanto no conhecimento que foi gerado dentro dele.
Assim, a Tabela 1 lista todas as colocações que o GCEE já obteve nas competições Maratona Universitária de Eficiência Energética (M.U.E.E), Shell Eco-marathon Americas e
conclusão de curso que tiveram a participação direta ou indireta do GCEE no seu

Página

desenvolvimento.
Tabela 1 – Resultados do GCEE em competições desde 2009
Competição

Ano

Categoria
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Shell Eco-marathon Brazil - de forma cronológica e na Tabela 2 os títulos dos trabalhos de

Colocação

M.U.E.E.

2009

Elétrico

13o lugar

M.U.E.E.

2010

Elétrico

4o lugar

M.U.E.E.

2010

Etanol

4o lugar

M.U.E.E.

2010

Gasolina

6o lugar

M.U.E.E.

2011

Elétrico

3o lugar

M.U.E.E.

2011

Etanol

1o lugar

M.U.E.E.

2011

Gasolina

2o lugar

2012

Etanol

5o lugar

M.U.E.E.

2012

Etanol

5o lugar

M.U.E.E.

2012

Gasolina

13o lugar

M.U.E.E.

2013

Elétrico

13o lugar

M.U.E.E.

2014

Elétrico

11o lugar

2016

Elétrico

5o lugar

Shell Ecomarathon Americas

Shell Ecomarathon Brazil

Tabela 2 – Trabalhos de conclusão de curso com participação direta do GCEE
Título

Ano

Comparação de propriedades
mecânicas em materiais compósitos
laminados com diferentes núcleos por

2014

meio do método experimental.

2015

baseado na geometria de Ackermann.
Montagem de bancada para
realização de testes de desempenho de

2015
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de esterçamento do veículo GCEE-2015
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Otimização cinemática do sistema

mistura de combustível – Gasolina e
hidrogênio.
Análise da influência do arranjo
geométrico no nódulo de elasticidade de

2016

materiais compósitos.
Caracterização dos efeitos térmicos
nos nódulos de elasticidade de um
laminado compósito carbono-epóxi,

2016

utilizando a técnica de excitação por
impulso.

Considerações Finais

Desde a sua fundação até os dias de hoje, já passaram pelo Grupo Cataratas de
Eficiência Energética várias gerações de integrantes, que formaram-se e foram substituídos
ao longo dos anos por novos colegas, onde cada um possuía os seus pontos fortes e pontos
fracos. Em seu inicio, com forte incentivo e apoio dos primeiros professores orientadores,
Juan Carlos Sotuyo e Waldimir Batista Machado cuja contribuição é muito relevante para
os resultados atuais, o grupo atual se impõe como meta e tenta incentivar ao máximo os
seus integrantes a direcionar seus esforços na busca do conhecimento, pois há a

conclusão de curso vinculados diretamente ao GCEE (conforme explicitado na tabela 2),
sem considerar os vários trabalhos de outras disciplinas. Por fim, o Grupo Cataratas de
Eficiência Energética agradece todos os seus patrocinadores, em especial à Itaipu e a
Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, pelo incentivo e apoio prestado há oito anos.
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meta principal. Em nosso entender, esta postura explica o crescimento de trabalhos de

588

consciência que os resultados obtidos nas competições são apenas consequências desta

Forma(s) de contato com a ação

Orientador
E-mail: eclobao@gmail.com

Representante da equipe
E-mail: lehrospa@gmail.com
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE ALERTA À INUNDAÇÕES PARA A
CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO (SW/PR).
Elvis Rabuske Hendges 284 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Juliano Andres 285, Fabiano André Marion 286, Josielle Samara Pereira
287

Área Temática: Meio Ambiente
Linha de Extensão: Questões ambientais
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Alerta à Inundações; Mapeamento; Defesa Civil.

Resumo

As inundações são fenômenos naturais que ocorrem nas planícies dos rios e
naturalmente não oferecem riscos para as pessoas, porém, quando tais planícies são
ocupadas por usos inadequados, tais como ocupação urbana, os riscos sociais e
econômicos são eminentes. Esse é o caso de parte da área urbana de Francisco Beltrão

o custo econômico é muito elevado e inviável no curto prazo. Desse modo, uma das ações
mitigadoras é a elaboração de sistemas de alertas que visam identificar o nível dos rios e
emitir avisos sonoros e visuais para que a população possa tomar medidas de retirada de
pertences e evacuação antes da ocorrência dos fenômenos. Desse modo, o objetivo desse

284

Doutor, Geografia, CCH, Francisco Beltrão. E-mail: elvis.hendges@unioeste.br.

285

Doutor, Geografia, CCH, Francisco Beltrão. E-mail: juliano.andres@unioeste.br.

286

Mestre, Geografia, CCH, Francisco Beltrão. E-mail: Fabiano.marion@unioeste.br.

287

Graduação, Geografia, CCH, Francisco Beltrão. E-mail: josy.samara@hotmail.com.
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solucionar os problemas com inundações é a desocupação das áreas com riscos, porém,
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(SW/PR), que ocupa as planícies de inundação do Rio Marrecas. A solução adequada para

projeto de extensão é desenvolver, juntamente com o Corpo de Bombeiros, um sistema de
alerta às inundações para a cidade de Francisco Beltrão (SW/PR). As etapas metodológicas
serão: 1) Estabelecimento das cotas de inundação do Rio Marrecas; 2) Mapeamento das
áreas de riscos de inundação; 3) Divisão dos riscos de inundação em três níveis (atenção,
alerta e alerta máximo); 4) Calibração da régua altimétrica do Corpo de Bombeiros de
acordo com os três níveis; 5) Sugestão de alertas luminosos e sonoros; 6) Implementação
dos alertas pelo Corpo de Bombeiros; 7) Conscientização da população por meio dos
veículos de comunicação gratuitos. Espera-se a partir do sistema de alertas, reduzir as
perdas socioeconômicas e os riscos de ferimentos e mortes de pessoas em função das
inundações na área urbana de Francisco Beltrão.

Apresentação
A cidade de Francisco Beltrão, localizada na região sudoeste do estado do Paraná,
possui parte de sua população morando na planície de inundação do Rio Marrecas. De
acordo com Casseti (2005), a inundação é um fenômeno natural que está presente nos
processos que envolvem a formação e modelado da superfície terrestre, inerente a
presença humana. Tal fenômeno diz respeito ao transbordamento do leito menor (leito
normal) dos rios e canais de drenagem, em períodos de precipitações mais intensas, com
consequente ocupação do leito maior, também conhecido no âmbito da geomorfologia
como planície de inundação. Ainda, Cunha e Taveira-Pinto (2011) colocam que todo leito
maior dos rios e canais de drenagem são áreas com "probabilidade" de inundação, bem
como todas as atividades humanas desenvolvidas nesses locais possuem "vulnerabilidade"

"vulnerabilidade".
Considerando os conceitos supracitados, as inundações não oferecem maiores
problemas, porém, quando não ocorre o planejamento adequado para ocupação dessas
planícies dos rios, especialmente nas áreas urbanas em função da concentração de
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em função de possíveis consequências negativas de tal fenômeno. Enfim, os autores

pessoas, os riscos sociais e econômicos passam a ser eminentes. No caso da cidade de
Francisco Beltrão, os dados pluviométricos do IAPAR (2015) e de número de pessoas
atingidas do SISDC (2015), registram eventos recentes de inundações em abril de 2010
(415 mm no mês, 178 mm em um dia, 950 pessoas desalojadas), em agosto de 2011 (352
mm no mês, 152 mm em um dia, 430 pessoas desalojadas), em maio de 2013 (60 pessoas
desalojadas), em maio de 2014 (434 mm no mês, 195 mm em um dia, 1050 pessoas
desalojadas) e em setembro de 2014 (436 mm no mês, 330 pessoas desalojadas).
Uma vez que ocorre a urbanização das áreas de riscos de inundação, a única
solução é a desapropriação das moradias e a destinação dos locais para usos que não
ofereçam riscos (parques ou reservas florestais). No caso da cidade de Francisco Beltrão,
Andres et al. (2015) propõem um mapeamento dessas áreas e sugerem os usos
adequados, porém, colocam que essa solução possui custo elevado e se torna
economicamente viável apenas no longo prazo. Desse modo, ações mitigadoras podem ser
tomadas para reduzir os riscos e atenuar os prejuízos socioeconômicos em curto prazo,
entre elas, a emissão de alertas de níveis de riscos de inundação. Um exemplo de
efetivação e uso adequado desses alertas foi desenvolvido na cidade de Itajaí (SC), onde
os riscos de perdas socioeconômicas e mortes reduziram drasticamente (PMI, 2015).
Desse modo, o presente projeto de extensão visa a elaboração de um sistema
de alerta de riscos de inundação para a cidade de Francisco Beltrão (SW/PR), parceria
entre 3º Subgrupamento de Bombeiro Independente e Curso de Geografia da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, com intuito de alertar a população vulnerável antes da
ocorrência das inundações, para que possam ser tomadas medidas de evacuação.

Francisco Beltrão, figura 1, com área aproximada de 483 km², drenada pelo rio Marrecas,
que neste ponto tem finalidade de abastecimento público da cidade de Francisco Beltrão.
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Procedimentos Adotados

A bacia do rio Marrecas deságua no rio Santana, que deságua no rio Chopim que por sua
vez tem sua foz no rio Iguaçu.

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo

Inicialmente será feira uma caracterização morfológica da sub-bacia com
ferramentas de geoprocessamento, como a área drenada pelo rio Marrecas e seus
afluentes a montante da área urbana de Francisco Beltrão, a definição das declividades
encontradas, da distribuição hídrica dos rios perenes e efêmeros, o agrupamento de
classes hipsométricas que possam definir os fundos dos vales e os topos dos morros, bem

venham a representar o volume das chuvas, através do registro, coleta e arquivamento de
dados pluviométricos distribuídos de forma georreferenciada em pontos estratégicos a fim
de gerar uma rede de informações que mapeiem todas as sub-bacias que compõe o rio
Marrecas. Para determinação das precipitações, serão utilizadas equações como a de
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como regiões de encostas, dentre outros parâmetros morfométricos físicos relevantes.

intensidade, duração e frequência (IDF), com dados coletados para a região. As
observações em campo das precipitações devem observar valores de volume total e
intensidade de precipitação, medidos com auxílio de estações meteorológicas e
pluviômetros a ser implantados além da coleta de dados de Estações Meteorológicas já
existentes na região (IAPAR e INEMET) além de dados dos radares do SIMEPAR.
Os gradientes de escoamento superficial, de infiltração de água no solo e a
posterior quantificação da cobertura vegetal das sub-bacias será verificada além dos
parâmetros morfológicos supracitados, pela medição do nível do rio principal e de suas
principais sub-bacias através da instalação de réguas linimétricas, além da observação de
dados gerados pelas estações hidrológicas já instaladas na área urbana de Francisco
Beltrão.
Já a mancha de inundação será mapeada através da caracterização
morfométrica da área urbana de Francisco Beltrão, que além de levar em conta dados
altimétricos, será baseada nas feições do relevo, em aspectos da arquitetura urbana, no
registro de pontos máximos e mínimos de inundações decorridas em anos anteriores e no
cadastro de locais e agentes susceptíveis ou em risco de serem afetados pelo aumento do
volume de águas do rio Marrecas e seus afluentes urbanos.
Definida as áreas que são atingidas através do mapa da mancha de
inundação, serão estipuladas as cotas de inundação em pontos estratégicos, que servirão
de base para concretizar os diferentes níveis de alerta (amarelo – atenção; laranja – alerta;
vermelho – alerta máximo). Estes níveis de alerta serão demarcados na régua linimétrica
oficial que mede o nível do rio Marrecas localizada no 3° SGBI (Subgrupamento de
Bombeiros Independente) de Francisco Beltrão, para que os mesmos possam gerenciar as
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informações e a tomada de decisão, a fim de preservar o bem estar social da comunidade

Como o projeto esta em andamento, e será concluído em junho de 2018, até o
momento tem-se como resultado parcial a caracterização da bacia hidrográfica do alto
Marrecas (parte a montante da cidade de Francisco Beltrão). Esta é composta basicamente
por uma área de aproximadamente 490 km² (levando em consideração os mais de 860 km²
do total da bacia) tendo como tributários principais da margem direita as sub-bacias do rio
Lonqueador com aproximadamente 18 km², do rio Manduri com aproximadamente 22 km²
e do rio Água Verde com aproximadamente 16 km², este último rio ao se juntar ao rio São
Roque forma a sub-bacia chamada microbacia do rio Verde com mais de 80 km² sendo esta
considerada a principal nascente da margem direita do rio Marrecas. Por se tratar de uma
bacia hidrográfica assimétrica, na margem esquerda do rio, encontram-se os tributários de
maior expressão quanto à área de captação, sendo as sub-bacias do rio Araça (nascente
esquerda), do rio Bonito e rio Quatorze representando cerca de 70 km², 42 km² e 108 km²
respectivamente.

Considerações Finais
Como resultados, espera-se a implementação de um sistema de alertas a
inundações que possibilite a redução das perdas sociais e econômicas, bem como a
diminuição dos riscos de ferimentos e mortes das pessoas que moram nas planícies de
inundação do Rio Marrecas na área urbana de Francisco Beltrão (SW/PR). Com tais
resultados, cerca de 950 pessoas serão beneficiadas.

Forma de contato com a ação
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Número da Correspondência Registrada (CR)

UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão, Laboratório de Geoprocessamento. Rua
Maringá, 1.200, Sala 520, Bairro Vila Nova, Francisco Beltrão, PR. CEP 85.605-040. (46)
3220-4819.
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DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO COM FOCO NO FORTALECIMENTO DA
AQUICULTURA REGIONAL
Altevir Signor288 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Mayara Cristina Marcondes Viana 289, Joana D`Arc Maurício Rocha290,
Andréia Wenzel4, Lucas Vogel5, Janaína Fernanda Rossetto6
Área Temática: Tecnologia e Produção
Linha de Extensão: Difusão Científica e Tecnológica
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: resíduo; subproduto; nutrição humana.
Resumo
As atividades realizadas durante o período de execução do projeto focaram em

conhecimentos sobre o comportamento da aquicultura na agricultura familiar e no
desenvolvimento de produtos a base de peixes e no treinamento de funcionários de
empresas como os de uma coperativa de peixes a Pisces capacitando-os a desenvolverem
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levantamento de informações e pesquisas de cunho científico e tecnológico que resultaram

alternativas de aproveitamento de coprodutos à base de peixe. Com isso proporcionou o
desenvolvimento de atividades voltadas ao fortalecimento da extensão como forma de
divulgar as ações dos professores, pesquisadores e alunos do Curso de Engenharia de
Pesca, formar recursos humanos críticos na área da Engenharia de Pesca e no
desenvolvimento de tecnologias diretamente aplicadas a indústria processadora de peixes
na região demonstrando a importância da agregação de valor do pescado e das alternativas
para o desenvolvimento de produtos à base de pescados que possam fortalecer toda a
cadeia produtiva e impulsionar o consumo de peixes.

Apresentação
A piscicultura desponta como uma atividade alternativa na produção de alimentos,
principalmente entre os agricultores familiares. Segundo Silva (2011), no Brasil, a
piscicultura obteve um acréscimo de 90% entre os anos 2003 a 2009.
A carne de pescado é um alimento importante na dieta humana, pois constitui uma
fonte de proteína de alta qualidade, contendo em torno de 15 a 22% de proteína bruta,
valores esses semelhantes às carnes bovinas e de aves (Pereira, 2003). Apesar da
semelhança em termos de conteúdo de proteína, a carne de peixe apresenta coeficientes
de digestibilidade de 90 a 98%, os quais são superiores aos das carnes bovinas e de aves
(Contreras-Guzmán, 1994).
As indústrias de pescado desperdiçam grandes quantidades de matérias primas, que
podem ser convertidas em produtos alimentícios ou insumos para a produção de alimentos
(Arvanitoyannis; Kassaveti, 2008). Segundo Pessati (2001), as indústrias de pescado
geram grandes quantidades de subproduto devido, principalmente, à falta de

produtos e os nichos de mercado podem ser aplicadas para agregar valor ao pescado. Uma
alternativa pode ser a produção de hidrolisado proteico de pescado (HPP), que apresenta
alto teor de proteína, peptídeos e aminoácidos livres, caracterizando-se como uma
excelente fonte nutricional (Feltes et al., 2010). Sendo, portanto, uma alternativa de uso
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reconhecimento deste recurso como fonte para outros produtos.

para agregação de valor e qualidade como suplemento em diversos produtos para
alimentação humana, como pães, biscoitos, bolos, hambúrgueres, entre outros (Nunes &
Ogawa, 1999).
Com isso foram desenvolvidos trabalhos para analisar o controle financeiro na
atividade da piscicultura no contexto do desenvolvimento da agricultura familiar nos
municípios de Toledo e Maripá, estado do Paraná, bem como estudos para aproveitamento
dos resíduos gerados na produção de peixes.

Procedimentos Adotados
Objetivando aprofundar os conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável,
agricultura familiar e verificar empiricamente a importância da atividade aquícola para
agricultura familiar e para o desenvolvimento, foram entrevistados piscicultores
classificados como familiares nos municípios de Toledo e Maripá, por serem os municípios
considerados os maiores produtores de peixe do Estado do Paraná.
O universo de pesquisa foi composto por 63 associados da Associação Toledana de
Aquicultura - Atoaqui e 51 associados da Associação dos Aquicultores de Maripá Aquimap. Com base no cadastro de produtores das respectivas associações, foi extraída
uma amostra atendendo aos seguintes critérios: tamanho da lâmina d’água e mão de obra
predominantemente familiar. Diante dessa totalidade e atendendo aos critérios
estabelecidos, restaram efetivamente 32 associados na Atoaqui e 37 associados na
Aquimap.
Para a coleta de dados, foi realizada uma pesquisa de campo na qual foram
entrevistados 18 produtores da Atoaqui e 20 produtores da Aquimap, perfazendo cerca de

pesquisada, ou seja, é necessário que o pesquisador vá até a onde o fato ocorre para reunir
as evidências (Gonsalves, 2001).
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55 % dos piscicultores da respectiva amostra, selecionados por meio de sorteio. Esse tipo

As entrevistas foram realizadas entre os meses de março e setembro de 2016,
percorrendo aproximadamente 1400 quilômetros. Cada entrevista durou aproximadamente
de 20 a 40 minutos.
Com o objetivo de desenvolver tecnologias para o aproveitamento de resíduos
gerados pela produção de peixes, avaliou-se a aceitação de pães enriquecidos com
hidrolisado proteico de peixe, elaborado com aparas da filetagem de tilápias, como forma
de agregar qualidade nutricional a produtos de consumo cotidiano.
Foram realizados testes pilotos para adequar a inclusão do hidrolisado de peixe para
a formulação de pães. O hidrolisado foi utilizado sob a forma liquída e desidratada (em
liofilizador), ambos com 2% de inclusão nas formulações, sendo desenvolvida uma
formulação controle (sem a inclusão de hidrolisado). O hidrolisado desidratado foi incluído
em substituição a farinha de trigo e o líquido em substituição à água.
Após o preparo, os pães foram avaliados sensorialmente por 30 provadores não
treinados, através de método sensorial afetivo por meio de teste de aceitação e de intenção
de compra. Para tanto, as amostras foram codificadas e utilizou-se escala hedônica de nove
pontos tendo como extremos: um (desgostei muitíssimo) e nove (gostei muitíssimo) para
as características de cor, aroma, textura, sabor e impressão global, além de escala
hedônica de 5 pontos, na qual cinco representava a nota máxima "certamente compraria"
e um representava a nota mínima "certamente não compraria".
O índice de aceitabilidade dos produtos elaborados foi calculado com base nas notas
atribuídas. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey
para comparação das médias a 5% de significância. A faixa etária média dos provadores

As pesquisas de campo com piscicultores nos municípios de Toledo e Maripá no
estado do Paraná apontaram para a baixa escolaridade dos piscicultores (figura 1), maior
dependência financeira da atividade por parte dos piscicultores de Maripá (figura 2), falta
de um controle financeiro efetivo na atividade, situação está que impacta negativamente
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foi de 28,6 anos, onde 57% eram do sexo masculino e 43% eram do sexo feminino.

em estabelecer estratégias e projetar investimentos futuros (figura 3). Indicaram, ainda, a
baixa prestação de assistência técnica por parte das associações e o maior percentual de
emissão de notas fiscais do produtor entre os piscicultores de Maripá. Em relação a
aspectos ambientais, a maioria das propriedades atende à legislação vigente. Por outro
lado, não existe um efetivo tratamento dos efluentes produzidos pelas pisciculturas em
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Figura 3. Utiliza alguma forma de controle financeiro na piscicultura entre os
pesquisados

Já no estudo de aceitabilidade de pães com hidrolisado de peixe (figura 4), no teste
de aceitação não houve diferença estatística entre as formulações. Já no teste de intenção
de compra a formulação controle (ausente de hidrolisado) apresentou diferença (p<0,05),
sendo semelhante à formulação com hidrolisado líquido e maior que a formulação com

Por outro lado, o teste de aceitabilidade demonstrou que os produtos elaborados
apresentaram boa aceitação, pois os valores foram superiores a 70% (tabela 1). Desta
forma, o uso de hidrolisado proteico de peixe para o enriquecimento de pães não influenciou
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hidrolisado desidratado (tabela 1).

a aceitação dos produtos, embora a intenção de compra seja maior para o produto sem a
inclusão de hidrolisado.
Tabela 1 – Resultados dos testes de aceitabilidade de pães com hidrolisado de peixe
Tratamentos

Atributo
s

CONTR
OLE

Cor
Aroma

Textura

Sabor

7,30

Índice
de aceitação

±

6,63 ± 1,47

7,03

6,26 ± 1,61

±1,21
7,10

6,40 ± 1,58

±1,49
7,46

±

7,46 ±1,07

1,56
7,10

±

6,66 ±1,42

1,37
4,10
±0,66a

7,00
± 1,14
6,80
± 1,49
6,56
±1,19
6,93
±1,43
7,16
± 1,51
6,96
± 1,51

3,53
±0,81b

80,22

LÍQUI

p

DO
6,66 ± 1,21

1,36

Intençã
o de compra5

±

1,32

Impress
ão global

ADO
7,36

Intensid
ade de sal

DESIDRAT

3,86
± 0,77ab

74,22

76,66

0,0939
0,1841

0,0938

0,1773

0,6342
0,4930

0,0170

--
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Valores expressos em média ± desvio padrão. Letras distintas na mesma linha

Considerações Finais

A pesquisa com piscicultores nos municípios de Toledo e Maripá no estado do
Paraná evidenciou a importância que a atividade tem na renda das famílias pesquisadas,
contribuindo com a melhoria da qualidade de vida destas. No entanto o grande desafio este
em lidar, ao mesmo tempo, com as questões financeiras, políticas e ambientais e ainda
lidar com todas as atividades diárias inerentes as propriedades rurais. Assim, espera-se
que esta pesquisa contribua com estudos futuros, além de colaborar para o
desenvolvimento da agricultura familiar, a qual possui um papel relevante no
desenvolvimento dos municípios, bem como do país.
Já no teste de aceitabilidade de pães contendo hidrolisado de peixe, o fato
dessa inclusão de produto de peixe em pães não ter influenciado na aceitação do mesmo,
demonstra que os produtos elaborados podem melhorar a qualidade nutricional sem
prejudicar sua aceitação.
Forma(s) de contato com a ação
Os contatos foram efetivados via e-mail, telefone e visita junto ao frigorífico e do
frigorífico com a Universidade no sentido de possibilitar a eles o aproveitamento de produtos
que eram desperdiçados na forma de resíduos na elaboração de farinha de peixe. Com
relação ao levantamento da atividade aquícola junto aos produtores, a mesma foi feita por
telefone e visitas as propriedades.
O desenvolvimento de produtos a base de peixes foi feito com a liberação do comitê
de ética em seres humanos junto a Universidade estadual do oeste do paraná – Unioeste
e os testes foram realizados no laboratório de tecnologia do pescado da Unioeste, assim

Número de registro ao qual o projeto esta cadastrado junto a Pro-reitoria de Extensão
da Unioeste 42896/2014.
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DESMISTIFICANDO O IMPACTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NA
MATURESCENCIA FEMININA: PROMOVENDO SEU BEM ESTAR SOCIAL

Márcia Regina Silvério Santana Barbosa Mendes
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Simone Viana da Silva292, Pamela Regina dos Santos 293

Área Temática: Ciências da Saúde
Linha de Extensão: Universidade aberta à terceira idade - UNATI
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Incontinência Urinária; Terceira Idade; Noctúria.
Resumo

Estudos sobre envelhecimento populacional demonstram que a longevidade vem

da incontinência urinária que impactam mulheres maduras em seu contexto social,
interferindo e prejudicando suas atividades de vida diária. Assim sendo, construir formas
adequadas para o manejo e a assistência a ser realizada, baseado em conhecimentos
teóricos e práticos. Como critério de inclusão desta atividade o público alvo se destina a
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voltado à população na idade madura rumo a senescência. O objetivo é detectar as causas
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crescendo significativamente, fato este que justifica o desenvolvimento de atividades

mulheres maduras frequentadoras de Centros de Convivência e Centros Comunitários no
Município de Cascavel. Os encontros foram realizados por discentes do Curso de
Enfermagem e profissionais das demais áreas que colaboraram com sua bagagem de
conhecimento, participando e proporcionando educação continuada com aulas expositivas
e utilizando recursos, tais como: materiais educativos, ilustrativos, organização de oficinas
e ciclo de palestras. Pressupõe-se que estas atividades oportunizaram uma melhor
percepção do tema: incontinência urinária, complicações e causas, formas de cuidado,
necessidades e limitações, contribuindo significativamente em sua auto estima.

Apresentação

Vários fatores têm sido relacionados à ocorrência de sintomas da Incontinência
Urinária, sendo considerados os mais importantes na idade avançada, na gravidez, no
parto, na queda dos níveis de estrógeno (menopausa), nas incapacidades física e mental
e algumas patologias prevalentes no processo do envelhecer, como o Acidente Vascular
Cerebral e o Mal de Parkinson, além de medicações e cirurgias que são potencialmente
capazes de provocar a diminuição do tônus muscular pélvico e/ou gerar danos nervosos
(BICALHO, 1999).
Devido a expressiva longevidade populacional e a consequente visibilidade
alcançada pela velhice, a partir da década de 1990, observou-se a criação de espaços
voltados exclusivamente para encontros de pessoas maduras, como os grupos de
convivência, as associações de aposentados, as escolas abertas e as universidades da

O trabalho desenvolvido por esta atividade de extensão se configura como sendo de
suma importância, visto que atende uma população que é carente por informações, e
muitas vezes de cuidado. Portanto, realiza-se a prática educativa como forma de fornecer
informações pertinentes, considerando suas necessidades e abordando temas inerentes a
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(DEBERT,1999).
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terceira idade. Esses espaços tem-se denominado como programas para a terceira idade

maturescência, tendo como foco a promoção da saúde, prevenção de doenças e o seu
convívio social, melhorando o exercício de sua cidadania.
Ações de promoção de saúde visam proporcionar a esta população conhecimentos
que lhes permitam atingir saúde e, consequentemente, qualidade de vida, ampliar espaços
de debate que estimulem a refletir a relação corpo/vida, possibilitando operar com visão
integradora a promoção da saúde, que articule a abordagem do autocuidado às
necessidades sociais e ao fomento da participação popular na viabilização dos direitos de
cidadania (ASSIS, 2004).
A orientação a respeito da Incontinência Urinária é relevante, uma vez que, os fatores
relacionados a ela, os métodos de diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos, possuem sua
devida importância. É de grande valia o contato da referida população com os profissionais
de saúde, onde se aplica muito bem as adequadas orientações, nos casos onde ocorrem a
perda involuntária de urina que pode trazer implicações negativas em vários aspectos, tanto
no lado emocional, social e econômico, de ambas as partes, do indivíduo com incontinência
urinária e dos seus amigos, cuidadores e familiares.
Entre as atividades oferecidas, CACHIONI (1998) diz que as universidades que
trabalham com a maturescência, se destacam como programas de educação permanente
de caráter universitário e multidisciplinar, que têm como pressuposto a concepção de que
as atividades promovem a saúde, o bem-estar psicológico e social e a cidadania das
pessoas que se encontram no processo do envelhecimento.
Procedimentos Adotados

atividades solicitaram parceria devido à carência de informação. O público alvo foram em
sua maioria mulheres maduras frequentadoras destes espaços.
Os encontros ocorrem mensalmente, onde as atividades foram realizadas por
discentes do Curso de Enfermagem e profissionais das demais áreas que se dispuseram a
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As atividades de extensão foram realizadas em espaços do Município, dos Centros

participar, proporcionando educação de continuidade, e foram utilizados recursos como
materiais educativos, ilustrativos, organizações de oficinas e ciclo de palestras, onde foram
discutidos diferentes assuntos inerentes ao processo de envelhecimento, estimulando
críticas e propiciando a participação democrática, preservando a integração do grupo,
sempre com habilidade em manter linguagem acessível para melhor compreensão do
público alvo.
A incontinência urinaria foi o tema principal trabalhada neste grupo, devido ao
impacto social que causa sobre a população. No entanto, considerando a carência de
informações, trabalhou-se outros assuntos tais como: nos meses de Setembro e Outubro
de 2016: relação da alimentação / níveis pressóricos alterados. Novembro e
Dezembro/2016 foram: a importância da família no cuidado integral e terapia
medicamentosa, onde ainda possuem inúmeras duvidas em relação ao seu uso adequado.
Janeiro e Fevereiro de 2017 abrimos as atividades com assuntos relacionados a
importância da continuidade da sexualidade. Março e Abril de 2017: a melhora da qualidade
de vida relacionada com a nutrição adequada. Maio e Junho de 2017: a importância da
vacinação contra o vírus da gripe.

Resultados

Acreditamos que por meio dessas atividades possibilitamos a este público um
acesso, ainda que limitado, a cultura, lazer, educação, aspectos financeiros e sociais,
pertinentes as suas necessidades e limitações, visando sempre à valorização pessoal, à
convivência grupal, o fortalecimento da participação social, à formação de um cidadão
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agravos, mantendo sua autonomia e melhor exercício de sua cidadania.
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consciente de suas responsabilidades e direitos, promovendo sua saúde, prevenindo os

Figura 1 – Encontro no Centro Comunitário.

Considerações Finais

Além do conhecimento científico sobre o tema e competência técnica, adquiriu-se
uma bagagem de conhecimento importante, relacionado à capacidade gerencial do
enfermeiro e educação em saúde. Essa prática repercutirá positivamente no futuro
profissional dos alunos envolvidos no projeto, além de preparar melhor e atualizar os
profissionais em temas pertinentes ao seu campo de trabalho.

os encontros). Porém as atividades foram reajustadas e cumpridas com êxito.
Em experiências anteriores observamos que a atividade apresenta benefícios, pois
os grupos participam ativamente dos encontros de forma ativa e colaborativa, tecendo
comentários, buscando aumentar o conhecimento. Sendo assim, estaremos formando e
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cronograma, por diversos motivos, (greve, solicitação do próprio grupo de idosos de adiar
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As dificuldades encontradas se depararam muitas vezes com as alterações de

fortalecendo o elo de interação com os envolvidos direta ou indiretamente, estimulando
ainda, críticas que resultam no alcance do objetivo desejado.

Forma(s) de contato com a ação
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Palavras-chave: acuidade visual; ensino fundamental; saúde escolar.

A identificação de problemas visuais em escolares é abordagem preventiva que visa
impedir a evolução da doença e melhorar o aprendizado e o aproveitamento escolar. Neste
projeto, objetivou-se detectar precocemente problemas visuais em escolares e capacitar
professores da rede municipal de municípios de faixa de fronteira do Paraná. O projeto, no
presente momento, realizou avaliações de AV em escolares de Foz do Iguaçu, permitindo
que o projeto promova a saúde dos escolares da faixa de fronteira.

Apresentação
Na saúde pública, os problemas visuais devido a erros refratários constituem um
problema de grande prevalência, pois estima-se que até 20% das crianças nas escolas
tenham algum nível de comprometimento da visão (CONGDON; FRIEDMAN; LIETMAN,
2003). Nos países em desenvolvimento a taxa de cegueira entre crianças é de 1,2 casos
para cada 1000 crianças (KONG et al., 2012).
No Brasil, 5,5% dos casos de cegueira são decorrentes da falta de correção de erros
de refração (FURTADO et al., 2012).
Os problemas de visão devido aos erros refracionais, quando detectados
precocemente, podem ser corrigidos, por meio de uso de correção apropriada (óculos)
(DANDONA, DANDONA; 2001). Essa correção pode diminuir a chance da criança
apresentar comprometimento visual futuro de maior gravidade, uma vez que, a visão
depende do desenvolvimento concomitante adequado tanto do sistema nervoso como do
sistema óptico, processando imagens nítidas.

setor privado, e também devido à demora em conseguir um atendimento na rede pública
de saúde.
Dessa forma, o projeto objetiva que os escolares possam ser avaliados
precocemente quanto aos problemas de acuidade visual, de forma gratuita. Os escolares
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Em relação à importância social do projeto, a grande maioria dos escolares nunca

que apresentarem baixa acuidade visual em pelo menos um dos olhos será, com a
participação dos seus pais ou responsáveis, encaminhados ao serviço de saúde dos
respectivos municípios.
Os professores do ensino fundamental são profissionais que podem atuar na
detecção precoce da acuidade visual em crianças e pré-adolescentes desde que
adequadamente treinados para a avaliação de problemas visuais e constituir um elo
importante entre a escola e a Unidade de Saúde do bairro, de forma a detectar problemas
de visão precocemente em escolares, contatar seus familiares por meio da direção da
escola e assim promover o encaminhamento dos escolares com problemas visuais ao
oftalmologista. Por este motivo, a capacitação de professores da rede pública de ensino a
realizar a avaliação da acuidade visual constitui importante ação multiplicadora para a
promoção da saúde na escola.
A detecção precoce da baixa acuidade visual de escolares do ensino fundamental
são medidas importantes e preventivas para a promoção da saúde ocular e
consequentemente da saúde psicossocial dos escolares, prevenindo o agravamento do
quadro, permitindo um melhor ajustamento social e formativo.
Além disso, os dados obtidos pelo presente projeto permitem ter panorama a respeito
da epidemiologia dos problemas visuais em escolares na região.
Este projeto abrange diferentes ações de promoção da saúde ocular de escolares
do ensino fundamental nos municípios de região de fronteira do Paraná. No presente
resumo expandido, apresentamos os resultados alcançados até o presente momento, em
Foz do Iguaçu, PR.

avaliação da acuidade visual, seguindo critérios científicos em vigência.
O contato inicial foi realizado com a direção da escola de ensino fundamental, para
apresentação do projeto e obtenção da autorização para realização das atividades. A
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Procedimentos Adotados

escola foi selecionada considerando-se sua localização, em região onde há predominância
de população com menor nível socioeconômico.
Após a obtenção da autorização da direção da escola para realização das atividades,
os alunos receberam termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), que explica, com
linguagem simples, os objetivos do projeto onde foi solicitada a autorização dos pais ou
responsáveis do aluno para a realização da avaliação da visão da criança. Somente as
crianças que entregaram os termos assinados foram avaliadas.
A avaliação da acuidade visual (AV) foi realizada em uma sala bem iluminada e
arejada. Cada aluno foi avaliado individualmente, utilizando a Tabela de Snellen para
alunos alfabetizados e não alfabetizados, determinado pelo estágio de aprendizado do
aluno, a uma distância de 6,1 metros do olho da criança e fixada a um metro do chão.
A baixa acuidade visual do escolar foi diagnosticada, considerando-se como baixa
AV o resultado ≤ 0,7 (20/30), em pelo menos um dos olhos. Os escolares detectados com
baixa AV foram submetidos a um re-teste, e para os casos confirmados no re-teste, foram
preparadas as fichas de encaminhamento.
Os país ou responsáveis dos alunos detectados com baixa AV foram contatados pela
direção da escola e receberam uma Ficha de Encaminhamento onde constava o nome do
aluno, o nome da escola e o resultado da avaliação de acuidade visual.
Até o presente momento, foram realizados contato com as Secretarias de Educação
dos municípios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipú e Medianeira, para execução
da capacitação de professores do ensino fundamental sobre avaliação da acuidade visual.
Após contato com a Secretaria de Educação de Medianeira, foi constado a existência
de um projeto de avaliação da acuidade visual, sendo assim descartada para realização do

Terezinha de Itaipu, onde o mesmo está em tramite passando pelo comitê jurídico para ser
aprovado.
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projeto e está sendo avaliada a adesão de uma nova cidade para a execução da avaliação

No caso do município de Foz do Iguaçu, as avaliações de acuidade visual estão em
andamento conforme descrito, e a capacitação dos professores do ensino fundamental
encontra-se em processo de organização para ser realizado no 2º semestre de 2017.

Resultados

No período de março a junho de 2017, foram realizadas atividades de extensão e
avaliação de acuidade visual na Escola Municipal ‘Rosália de Amorim Silva’, localizado em
Foz do Iguaçu. Foi realizada avaliação de acuidade visual em 263 escolares do Ensino
Fundamental. Na Tabela 1, apresenta-se o total de alunos avaliados, de acordo com a série.
A série com maior número de alunos avaliados foi o 5º ano com 69 alunos avaliados.
Na Tabela 2, apresenta-se o total de alunos que apresentaram baixa AV. Dentre os
263 escolares avaliados, 58 (22,05) apresentaram baixa AV (igual ou menor que 20/30, em
pelo menos um dos olhos).
Dos escolares com baixa AV, 20 (7,6%) eram meninos e 26 (9,8%) eram meninas.
Verificou-se que o percentual de baixa acuidade em meninas foi maior que o percentual
encontrado em meninos (Tabela 3).

Tabela 1: Número e percentual de alunos avaliados na Escola Municipal ‘Rosália de
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Amorim Silva’, segundo série/turma, Foz do Iguaçu – PR, 2017.

Série/Turma

N (%)

Tabela
percentual de
baixa
visual

(AV),

série/ano, da
Municipal
Amorim Silva’,

Alunos Avaliados
2: Número e

1ºano

40 (15,3)

2ºano

53 (20,1)

3ºano

53 (20,1)

4ºano

48 (18,2)

5ºano

69 (26,3)

Total

alunos

acuidade
segundo
Escola
‘Rosália

263

de

segundo

(100,0)

série/turma,

com

Foz do Iguaçu

– PR, 2017.

Série/Ano

Alunos

com

baixa AV N (%)

2º ano

20 (34,5)

3° ano

10( 17,2)

4º ano

12 (20,6)

5º ano

7 (12,0)

Total

58 (100,0)

619

9 (15,7)
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1º ano

Série/Ano

Alunos
Avaliados N(%)

Tabela 3:
percentual

Alunos com
baixa AV N(%)

Meninos

133 (100,0)

20 (7,6)

Meninas

130 (100,0)

26 (9,8)

Total

263 (100,0)

46 (17,4)

de

Número e
alunos

avaliados e com baixa acuidade visual (AV), segundo sexo, da Escola Rosália de Amorim

Em Foz do Iguaçu, até o presente momento, foram avaliados 263 escolares do
ensino fundamental, e deste total, 46 (17,4%) apresentaram baixa AV. A próxima etapa do
projeto será entregar a ficha de encaminhamento ao serviço de saúde aos pais ou
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Silva, segundo a série/turma, Foz do Iguaçu – PR, 2017.

responsáveis dos alunos detectados com baixa AV, assim como, realizar a capacitação de
professores sobre a avaliação da acuidade visual, correspondendo a professores da rede
pública do ensino fundamental dos municípios localizados em faixa de fronteira, ampliando
a detecção de problemas visuais em escolares, permitindo o devido tratamento dos casos
detectados e consequente promoção da saúde dos escolares do ensino fundamental.

Forma(s) de contato com a ação

Coordenador da atividade, Prof. Oscar Kenji Nihei: tel. 45-99980-5480, e-mail:
oknihei@gmail.com.

Número da Correspondência Registrada (CR)
CR do projeto de extensão cadastrado na PROEX: 51000/2017.
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DETERMINAÇÃO MENSAL DO VALOR DA CESTA BÁSICA EM FRANCISCO
BELTRÃO, PATO BRANCO E DOIS VIZINHOS, NO SUDOESTE DO PARANÁ: UMA
ANÁLISE DO PODER DE COMPRA DO SALÁRIO MÍNIMO DE JAN DE 2016 A ABRIL
DE 2017
Profa. Dra. Roselaine Navarro Barrinha295 (coordenador ação de extensão)
Participantes: Profs. (Ms Edicleia Lopes da Cruz Souza e Prof. Jaime Antonio
Stofell)296
(Nelito Antonio Zanmaria e Prof. Ms.Sérgio Luiz Kuhn)297,
(Luana Rosin, Leonardo Holosbach, Samuel Kevin Link, Matheus Henrique Neckel,
Carin Putrick, Lucas dos Santos) 298

Área Temática: (Trabalho)

Modalidade: (Comunicação Oral)
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Linha de Extensão: (Emprego e Renda)

As famílias brasileiras mensalmente empregam parte significativa da sua renda, mais
especificamente 35,71%, com alimentação. Os alimentos considerados necessários para
garantir a satisfação de um trabalhador e de sua família – família de porte médio, dois
adultos e duas crianças -, bem como suas respectivas quantidades, estão relacionados na
Cesta Básica Nacional, instituída pelas comissões para determinação do salário mínimo
quando da elaboração do decreto lei número 399, de 1938. Mensalmente, a determinação
do custo da cesta básica nacional é feita para 27 capitais da Federação pelo DIEESE
(Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio Econômicos), juntamente com
o cálculo da quantidade de horas de trabalho necessárias para adquiri-la e do salário
mínimo necessário para garantir ao trabalhador o atendimento das necessidades básicas
previstas na constituição de 1988 em seu art. 7º, IV, tais como moradia, educação, lazer,
etc. Nesse sentido, Projeto de Extensão “Determinação mensal do valor da cesta básica
em Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná”, a partir da
metodologia já adotada pelo DIEESE, efetua a determinação destes três itens - custo da
cesta básica, salário mínimo necessário e horas de trabalho necessárias para adquiri-la -,
para os 03 referidos municípios desde 2012. Nesse sentido, vem por meio deste apresentar
alguns resultados referentes ao poder de compra do salário mínimo nos 03 municípios
dentro do seguinte período, primeiro quadrimestre de 2016 ao primeiro de 2017.

Apresentação
O Projeto de Extensão “Determinação mensal do valor da cesta básica em
Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná”, a partir da

de 2012. O projeto conta com a participação de docentes e discentes do curso de Ciências
Econômicas da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão. Os docentes, além de
diretamente envolvidos na extensão desenvolvem em paralelo pesquisas ligadas à temática
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metodologia já adotada pelo DIEESE, efetua a determinação do custo da cesta básica, do

de que trata o referido projeto, as quais ocorrem no âmbito do GPEAD (Grupo de Pesquisa
Economia, Agricultura e Desenvolvimento).
Atrelado ao referido projeto encontram-se 03 outras atividades de extensão,
desenvolvidas por acadêmicos de 1º, 2º e 3º ano do curso de Ciências Econômicas, campus
de Francisco Beltrão, quais sejam: “Acompanhamento da variação mensal dos preços dos
produtos que compõem a cesta básica de alimentação em Francisco Beltrão, Pato Branco
e Dois Vizinhos” (Luciana A. Parisoto), “Determinação mensal do Valor do Salário Mínimo
Necessário em Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos a partir do Valor da Cesta
Básica de Alimentação” (Matheus Henrique Neckel e Lucas dos Santos Gonçalves) e
“Acompanhamento da Variação Mensal do Poder de Compra do Salário Mínimo em
Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, a partir do Custo da Cesta Básica de
Alimentação nos Referidos Municípios” (Carin Putrick).
As atividades de extensão nominadas no parágrafo anterior permitem o
atendimento do objetivo geral constante do Projeto de Extensão ao qual estão vinculadas,
que é o de mês a mês calcular e tornar público à população da região o custo médio da
cesta básica nos municípios considerados pólos regionais. A referida publicização vem
sendo viabilizada pela divulgação do boletim mensal da cesta básica. Nesse sentido, há
que se dizer que a relação extensão e pesquisa no âmbito do presente projeto têm sido
deveras frutífera, na medida em que tem viabilizado: a) a formatação do boletim informativo
mensal, que além de ser fixado em pontos de circulação pública estratégicos, como
terminais de ônibus, órgãos públicos, murais de universidade, etc, têm sido divulgado nos
mais diversos canais de imprensa, tais como programas de Rádio (Rádio Onda Sul e Rádio
Educadora de Francisco Beltrão, Rádio Itapuã de Pato Branco, Jornal escrito (Jornal de

Guará-Francisco Beltrão); b) permitido pelas distintas vias de comunicação informar não
apenas a população dos três municípios diretamente envolvidos, mas também a população
regional, de dados importantes para o planejamento do orçamento familiar, bem como
esclarecê-la quanto ao alcance efetivo do salário mínimo nacional em propiciar o que
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Beltrão e Diário do Sudoeste de Pato Branco), Programas de Televisão de caráter local (TV

constitucionalmente deveria garantir, c) o desenvolvimento de monografias de conclusão
de curso que versam sobre a temática; d) o desenvolvimento de artigos científicos que vêm
sendo apresentados em eventos de caráter regional, nacional e internacional tais como os
Seminários de Extensão da Unioeste, o 8º ECAECO (Encontro Científico de Administração,
Economia e Contabilidade) realizado em Ponta Porã em outubro de 2016, cuja edição foi
de caráter internacional e o XV Encontro Nacional da ABET, que ocorrerá na UFRJ entre
06 e 09 de setembro (cujo artigo já aprovado será apresentado pela profa. Coordenadora
do projeto).

Procedimentos Adotados

Os procedimentos aqui especificados se referem às etapas necessárias para
a elaboração mensal do Boletim da Cesta Básica, quais sejam: 1) Coleta de Preços nos
estabelecimentos comerciais – feita quinzenalmente; 2) Alimentação do Banco de Dados
do Projeto; 3) Determinação, a partir dos dados obtidos, do custo da cesta básica de
alimentação, da quantidade de horas necessárias para adquiri-la, do salário mínimo
necessário; 4) Elaboração de Tabelas e Gráficos; 5) Construção do Boletim Mensal; 6)
Comparativo dos dados levantados para os 03 municípios com os dados constantes do
boletim do DIEESE; 7) Fechamento do Boletim; 8) Publicização do Boletim em Espaços
Públicos; 9) Encaminhamento do Boletim para os distintos órgãos de imprensa local e
regional; 10) Entrevistas a respeito das informações constantes do boletim em Programas
de Rádio e de Televisão para os 03 municípios.
A metodologia que envolve o processo de coleta e os cálculos referentes ao custo
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da cesta básica, horas de trabalho necessários para adquirir a cesta básica de alimentação,

ajustes 299. No que diz respeito ao alcance do presente projeto, há que se destacar que a
população mais diretamente atingida é a dos municípios de Francisco Beltrão, Pato Branco
e Dois Vizinhos, totalizando em torno de 220.000 pessoas, segundo dados do IBGE. Para
além dos municípios em questão, há que se dizer que as divulgações das informações
constantes do Boletim chega a ampla maioria dos municípios da região sudoeste do Paraná
especialmente por meio das divulgações feitas em programas de rádio e de televisão,
conforme mencionado no item Apresentação. Claramente, não se espera que o projeto
atinja a integralidade dos munícipes, mas que contribua com parte significativa dos que tem
renda próxima ao salário mínimo nacional, no sentido de auxiliá-los no planejamento do
orçamento familiar.

Resultados
Os resultados aqui apresentados foram obtidos a partir das informações constantes
do banco de dados do projeto, a partir das quais se pretendeu evidenciar o poder de compra
do salário mínimo nacional em termos de cesta de alimentação básica para o seguinte
período: primeiro quadrimestre de 2016 ao primeiro de 2017 de 2017.
De acordo com a economia política clássica e a economia clássica, o salário do

enquanto tal, promoveria (ou deveria promover) o atendimento das necessidades familiares
básicas. O referido se aplica efetivamente para o trabalhador brasileiro, mais
especificamente para o trabalhador cuja restrição orçamentária é o SMNac e que reside
nos municípios polos do sudoeste do Paraná, quais sejam: Francisco Beltrão, Pato Branco

299

Para maiores detalhamentos e em face do espaço limitado aqui disponível indica-

se a leitura da metodologia divulgada no site do DIEESE, disponível em:<
https://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica2016.pdf>.
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trabalhador deve(ria) refletir sua contribuição para a produção da riqueza. Nesse sentido, o

e Dois Vizinhos? O referido se aplica quando se leva em conta apenas o quesito
alimentação básica?
Para responder à mencionada questão tomou-se inicialmente por consideração o
valor do SMNac e o valor médio quadrimestral da cesta básica de alimentação no período
de jan/2016 a abr/2017, para as três referidas localidades, bem como para Curitiba – como
forma de tecer um comparativo entre capital e interior. Na sequência, procedeu-se a relação
entre o salário mínimo nacional vigente e o valor da cesta básica de alimentação individual,
por meio da qual se respondeu à seguinte questão: quantas cestas básicas de alimentação
o salário mínimo pôde comprar a cada ano? Os resultados obtidos estão expressos na
figura 01 e sua análise evidencia: i) nos 03 municípios o valor do SMNac vigente em cada
quadrimestre, se mostrou insuficiente para adquirir a cesta básica de alimentação familiar;
ii) quando se compara quaisquer um dos três municípios com a capital do Estado, fica
explícito que o custo da alimentação básica é maior na capital, o que se materializa em um
salário mínimo com menor poder de compra em todos os períodos analisados; iii) o segundo
quadrimestre de 2016 aparece como aquele no qual o salário mínimo nacional comprou a
menor quantidade de cestas básicas de alimentação nos 03 municípios do sudoeste
paranaense e também na capital, enquanto que o primeiro quadrimestre de 2017 aparece
como aquele no qual o salário mínimo nacional comprou a maior quantidade de cestas
básicas de alimentação, nos 03 municípios do sudoeste paranaense e também na capital.
É importante destacar que as condições climáticas vigentes no primeiro quadrimestre do
ano geralmente beneficiam o consumidor, na medida em que o clima ameno se mostra
mais propício à abundância na oferta dos alimentos de maior perecibilidade, caso do
tomate, da banana, da batata, do leite, da carne, etc. Nesse sentido, é preciso olhar o

salário mínimo tanto para os 03 municípios quanto para a capital paranaense. O terceiro
quadrimestre de 2016 por sua vez evidencia um processo de aparente recuperação para
os 03 municípios do sudoeste paranaense, enquanto que para a capital segue o movimento
descendente. Também é importante falar que em tal quadrimestre, apenas Francisco
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resultado gráfico-visual com relativa cautela; iv) o segundo quadrimestre de 2016

Beltrão teve uma recuperação do poder de compra do salário mínimo, em termos de
alimentação básica não apenas superior à vigente no segundo, quanto também ao vigente
no primeiro quadrimestre de 2016.

Figura 01 – Poder de Compra do Salário Mínimo Nacional em Termos de Cesta de
Alimentação Básica Individual
Fonte Dados: Base de Dados GPEAD, DIEESE (2017), Gráfico elaborado pelos
autores.
Dado o exposto, verifica-se que o constante constituição de 1988, quanto ao que
deveria garantir o SMNac não se efetiva para nenhum dos três municípios, de onde se pode

tal significaria permitir atender necessidades outras que não apenas a referente à
alimentação. Vale reforçar que a alimentação básica corresponde, ou deveria corresponder,
a 35% do valor do salário mínimo. Nesse sentido, os 65% restantes deveria garantir o
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igualmente deduzir que, se ele não consegue atender a necessidade básica de alimentação

atendimento das demais necessidades. Pela Figura 01, ficou explícita a incapacidade do
SMNac em atender meramente a alimentação familiar.
Na discussão aqui apresentada, o que se percebeu é que o SMNac está muito
distante de garantir de fato a maximização da satisfação do trabalhador e de sua família.
Essa maximização exigiria, como se pode ver na figura 02, SMNecs bastante distintos do
SMNac praticado ao longo de todo o período analisado. Apenas como exemplo, basta citar
que no primeiro quadrimestre de 2017, período no qual o SMNac demonstrou, para os 03
municípios do sudoeste do Paraná, bem como para o Curitiba, o melhor resultado em
termos de poder de compra, a diferença entre o SMNac vigente e o SMNec foi substancial
em todos, qual seja: R$-2.379,26 em Curitiba, R$-1817,55 em Dois Vizinhos, R$-1750,80
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em Pato Branco e R$ -1794,62 em Francisco Beltrão.

Figura 02: - SMNac versus SMNec em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba 2010-

2016
Fonte Base de Dados GPEAD, DIEESE (2017), Gráfico elaborado pelos autores.
Por fim, vale ressaltar que é nesse contexto de precariedade sob o qual vive
o trabalhador e apesar dele, que tem ganhado força o discurso da necessidade das
reformas trabalhista e previdenciária, as quais têm tramitado em caráter de urgência e
sem envolver uma maior discussão junto à sociedade. É neste contexto que parece se
pretender impor sobre um coletivo que representa a grande maioria da população
brasileira, o que parece ser uma precariedade ainda maior – e que dado o exposto
anteriormente já por si só parece inimaginável. É neste contexto que o Brasil segue se
autodenominando e se permitindo ser denominado como país em desenvolvimento. No
entanto, será que de fato, é admissível que uma nação que não garante à sua população
trabalhadora condições mínimas para se alimentar, portanto, para viver, como bem
destaca Amartya Sen, siga utilizando tal qualificativo? Esta é uma questão que merece
maiores estudos certamente?

Considerações Finais

O presente artigo permitiu evidenciar que os trabalhadores residentes nos 03
municípios pólos-econômicos do sudoeste do Paraná (Francisco Beltrão, Pato Branco e
Dois Vizinhos) do primeiro quadrimestre de 2016 ao primeiro quadrimestre de 2017 e que
tinham por restrição orçamentária o SMNac, não somente não conseguiram atender a
satisfação familiar básica no que tange aos itens previstos na constituição, como também

política clássica e a realidade empírica, expressa nos valores da alimentação básica e no
valor do SMNac, que de fato, a retribuição dada ao trabalhador por seu salário em tais
espaços não segue o preconizado por tal corrente teórica. De outra forma, tal diálogo
evidenciou também ser extremamente difícil, quando se pensa em termos de
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não conseguiram atender a satisfação familiar referente apenas ao item alimentação

maximização da satisfação a partir da restrição orçamentária do trabalhador que ganha o
SMNac, aceitar que ele não produza, por meio do seu trabalho, um montante tal de
utilidade social que lhe capacite a garantir minimamente a alimentação familiar básica.
A presente discussão não pretendeu questionar a essencialidade das teorias
econômicas ou seu papel no sentido de entender o comportamento dos agentes
econômicos e/ou do próprio Estado, este último, em seu exercício obrigatório de nortear o
processo de crescimento e de desenvolvimento econômico. Ao contrário, o que se
pretendeu e acredita-se ter evidenciado a partir da inter-relação pesquisa-extensão, foi
que elas têm suas limitações, dadas inclusive pelo próprio tempo histórico no qual foram
escritas. Nesse sentido, ao se pensar a contemporaneidade elas devem ser vistas como
parâmetros orientadores, mas não de forma teológica, portanto.
Por fim, evidenciou-se ainda que a precariedade do trabalhador
contemporâneo por si só é uma prova da necessária participação da sociedade no que
tange às discussões sobre as reformas trabalhista e previdenciária.

Forma(s) de contato com a ação

e-mail: projeto.valorcestabasica@unioeste.br / telefone: (46) 35204892.
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DIREITOS HUMANOS NA UNIVERSIDADE: contribuições do PEE Toledo no
ingresso e permanência de acadêmicos com deficiência no Ensino Superior.
Juliana Elis dos Santos Hoffmann 300

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Educação Especial
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Direitos Humanos; PEE; Pessoa com Deficiência.
Resumo

Este trabalho tem o objetivo de apresentar os marcos legais que garantem à pessoa
com deficiência o acesso e permanência aos ambientes coletivos, culturais e de ensino,
trazendo a experiência da Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus Toledo na
garantia ao direito ao desenvolvimento, executado pelo Programa Institucional e Ações
Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais – PEE.

Apresentação

descartada, predestinados ao abandono ou da morte prematura. Somente após a
apresentação da Igreja Católica enquanto regulador da vida social, o deficiente passa ter
sua vida preservada diante da observação mística, ainda que num ambiente excluso e
negligente. Por muitos anos viveram segregados, até o capitalismo permitir compreende-
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A história tem explicitado o percurso de segregação ao qual a pessoa com

los como úteis. O processo de inserção da pessoa com deficiência na sociedade se dá
através da normalização, ou seja, de ajuste da pessoa com deficiência para a sociedade,
numa perspectiva produtiva, correspondendo ao surgimento das Apae`s no Brasil. Foi
somente a partir da década de 80, mais precisamente com a Constituição Federal de 1988
que o Brasil adota a perspectiva de Inclusão, num movimento reverso à integração. Desta
vez, incumbe à sociedade de forma geral criar estratégias e garantias para que a pessoa
com deficiência participe da vida social, tenha as garantias fundamentais resguardadas,
tornando-se sujeito de direitos.
É fundamental retratar a importância da Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948. Foi através dela, enquanto resposta às atrocidades que ocorreram no
mundo durante a segunda Guerra Mundial, que a dignidade humana teve visibilidade,
horizontalmente, sendo inerente a todo ser humano. Cita-se a relevância de quatro artigos,
o 6º, 18º, 19º, 26º para a nossa discussão:

Art. 6 Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como
pessoa perante a lei; art. 18 toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião [...]; art. 19 toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e
expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar,
receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de
fronteiras; art. 26 § 1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A
instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta
baseada no mérito. §2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da

Ou seja, diferentemente do tratamento que até então recebera pelas Igrejas ou pela
Segunda Guerra (a qual tiveram suas vidas comprometidas pela perfeição da raça
humana), os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos tratam qualquer ser
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personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas

humano, em qualquer situação, enquanto sujeito de direitos, tendo sua individualidade
respeitada, permitindo compreender a pessoa com deficiência em outro aspecto, não
somente em serventia ao capitalismo, mas na dimensão da vida digna em sua completude.
Esta completude é descrita em 1986, através da Declaração sobre o Direito ao
Desenvolvimento, sendo este:

[...] um direito inalienável, em virtude do qual toda a pessoa e todos os povos estão
habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para ele
contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
possam ser plenamente realizados. (art.1º Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento,
1986)

A declaração ainda dispõe sobre a responsabilidade dos Estados na
formulação de políticas nacionais que garantam a efetividade e acesso ao direito ao
desenvolvimento, sem distinções, como também eliminar os obstáculos que ainda os
impedem, prevendo ainda a igualdade de oportunidades.
Outro marco indispensável ao reconhecimento da pessoa com deficiência
como sujeito de direitos foi a Constituição de 1988. Além de reafirmar a redação da DUDH,
torna-se afirmativa quando acrescenta as especificidades das “pessoas portadoras de
deficiência” em todo texto.
Seguindo a luz do reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência,
através da Lei 7.853/89 e o decreto 3298/99 passam a dispor sobre a Política Nacional Para
a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Em 1990, o Brasil vem apoiar a

tratado, o Brasil passou a incluir crianças e jovens com deficiência nas escolas regulares;
as entidades que atendiam este público tornaram-se complementares; reformulando a
trajetória de segregação. As regulações permitiram ainda tornar puníveis criminalmente
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Declaração sobre a Educação de Todos e a posteriori, adentrou ao Tratado de Salamanca,

atitudes discriminatórias, como negar emprego e matricula escolar de alunos com
deficiência.
Conforme vimos nos trechos citados da DUDH, o artigo 26 proclama a instrução
elementar enquanto obrigatório a todos os seres humanos. Contudo, no que tange ao
ensino superior, refere que “está baseada no mérito”. Nessa perspectiva até então estavam
as pessoas com deficiência. A educação inclusiva ocorre no âmbito do ensino fundamental
e médio, contudo, para chegar ao ensino superior, mantém-se os critérios de ingresso à
universidade pelas cotas do ensino público e para negros, sem contornos aos portadores
de deficiência. Somente no término de 2016 temos sancionada a lei 13.409/2016 de cotas
para pessoas com deficiência no ensino superior, contudo, é limitado ainda às instituições
federais.
No próximo item deste trabalho, abordaremos sobre os mecanismos adotados pela
Universidade Estadual do Oeste do Paraná para garantia do direto ao desenvolvimento ao
ingresso com deficiência.

Procedimentos Adotados

O Programa Programa Institucional e Ações Relativas às Pessoas com
Necessidades Especiais – PEE:
ência no Ensino Superior.
ingresso e permanencia osacadateia.
prmento quebrado, eficiencia sempre sob a alegaçça atsos contradiAs expectativas sobre
os efeitos da reforma da política educacional pairam até os dias atuais, o ideário de política

por direitos. A pessoa com deficiência sai da margem e, através da igualdade de acesso,
estão em frente das suas demandas, inclusive como atores nos movimentos e lutas sociais.
Inclusive, foi através desses movimentos reivindicatórios, encabeçados pelos próprios
acadêmicos com deficiência, que em 1997 a Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
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inclusiva mantém-se em construção mesmo depois de 23 anos passados. Contudo, os

passa a tomar a responsabilidade do apoio às necessidades desses acadêmicos, através
da criação do Programa Institucional e Ações Relativas às Pessoas com Necessidades
Especiais – PEE.
O PEE mantém-se desde sua criação enquanto programa de extensão, ligado à Próreitoria e Extensão (Proex), fazendo-se presente em todos os Campus da Universidade,
contudo, suas atribuições e gestão se alteram em cada campus, pois dependem da
demanda de acadêmicos com necessidades educacionais especiais. Atualmente, o
campus Toledo tem o maior número de acadêmicos atendidos, mantendo a média de 12
acadêmicos atendidos por ano letivo. Entre as especificidades de atendimento, além das
pessoas com deficiência, os Transtornos Globais de Desenvolvimento também estão
inclusos entre os atendimentos ofertados pelo PEE. A equipe conta com estagiários,
bolsistas, ledores/transcritores e interprete de libras, que atuam nos três turnos de aula no
acompanhamento em sala, confecção e adaptação de material e apoio nas demandas da
vida universitária. Além das atividades cotidianas, executa projetos na perspectiva de
melhora das atividades prestadas bem como na possibilidade de receber bolsistas que
ajudam em demasia no trabalho interno, principalmente na produção e adaptação de
material, enquanto os técnicos (ledores/transcritores e interprestes de libras) estão em sala
de aula.
Vale ressaltar que, apesar do trabalho estar sendo prestado, a permanecia e
excelência é vulnerável à gestão a que está subordinado, agravando-se justamente por
permanecer como projeto de extensão. Isso porque, dependendo do gestor (governamental
e institucional) pode extinguir o programa, como resumir os profissionais a cada ano,
dependendo da sua interpretação e importância que atribui ao trabalho executado.
a viabilização de cinco medidas; na quarta medida, da área de recursos humanos, propõe:
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b) a formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas áreas de
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Ilustrando através da legalidade, a 7.853/89, refere no seu artigo 2º, parágrafo único,

conhecimento, inclusive de nível superior, atendam à demanda e às necessidades reais
das pessoas com deficiência. (Lei 7.853/99)

Contudo, o professor Álvaro Ricardo301, vem reafirmar nossos apontamento:

As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e de
material escolar a essa coletividade, fato quase nunca acatado por elas, sempre sob a
alegação de que é ínfima a demanda, o que, por si só, demonstra a dificuldade do portador
de deficiência neste campo. (CRUZ, 2009, p.215)

Vale ainda ressaltar que a efetividade das garantias fundamentais da pessoa com
deficiência está atrelada ao direito de ir e vir, a garantia de acesso, já disposto na
Constituição Federal de 1988, no seu artigo 227, inciso 2º, que refere sobre adequado
acesso às pessoas portadoras de deficiência em logradouros, edifícios públicos e nos
veículos de transporte coletivo.
Ainda, diante das cenas que estão pairando pelas políticas sociais, de
desreconhecimento de direitos e desatenção às minorias; unindo-se à realidade das
universidades públicas, mais especificamente do Estado do Paraná, de redução de custos
e sucateamento, torna-se perecível um programa que atende um [considerado] pequeno
grupo de pessoas com deficiências e demandas educacionais especificas.
Ultrapassando as barreiras de inserção da pessoa com deficiência no ensino
superior, temos a difícil tarefa de garantir a permanência desses acadêmicos. Desta forma,
abordaremos a seguir as contribuições do PEE no acesso e garantia dos alunos com

Contribuições do PEE Campus Toledo na garantia e efetivação do direito ao
desenvolvimento do acadêmico com deficiência:

301

CRUZ, Alvaro Ricardo de Souza. O Direito à diferença, Belo Horizonte: Arraes Editores, 2009.
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deficiências e necessidades educacionais ao seu direito individual ao desenvolvimento.

Com base no exposto, consideramos relevante a atuação do Programa
Institucional e Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais – PEE no
resguardo e garantia ao direito ao desenvolvimento na Unioeste, contudo, chama-nos
atenção com relação à vulnerabilidade ao qual está exposto enquanto programa de
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1) Exigência no cumprimento das normas da ABNT NBR 9050: a edificação da Unioeste
Campus Toledo antecede os anos de 1980, quando ainda era Facitol. Desta forma, é
explicito a necessidade de ajustes em toda a construção no que se refere à acessibilidade
das pessoas com deficiência para extinção das muitas barreiras arquitetônicas existentes.
Respaldados na ABNT NBR 9050, de 2004, o PEE tem mobilizado a reitoria na adequação
dos espaços já existentes, a começar por aqueles de circulação diária dos acadêmicos
cegos e cadeirantes de forma a melhorar/atenuar a questão da acessibilidade através da
disponibilidade de linhas guias para cegos, ajuste dos calçamentos quebrados, construção
de rampas e plataformas de acesso no percurso de acesso aos prédios; adequação do
miniauditório através da disponibilidade de rampas de acesso ao palco e plateia. Contudo,
ainda estamos no aguardo e continuamos reivindicando a cobertura das áreas de
circulação entre os blocos até o estacionamento para cadeirantes.
2) Participação nas reuniões de Colegiado acadêmico: no inicio de cada semestre letivo,
temos participado das reuniões dos colegiados acadêmicos, contribuindo para a troca de
informações e ampliação do universo informacional de coordenadores e docentes.
3) Disponibilização do material para o Vestibular adaptado para leitura de softwares: no ano
de 2017 iniciamos as atividades com a adaptação da literatura do vestibular da Unioeste,
disponibilizando-os a todas as escolas e colégios do Estado, enquanto resistência aos
cortes e medidas restritivas do governo. Entendemos que a disponibilidade desses
materiais possibilitará a ampliação de candidatos com necessidades educacionais, bem
como de ingressos nos cursos.
4) Adaptação e confecção de materiais acadêmicos: confecção de material em relevo e braile
para cegos; adaptação de materiais para leitura de cegos e baixa visão através de
software.
5) Atribuições rotineiras: encaminhamento e apoio nas diferentes necessidades acadêmicas;
transcrição, leitura; interpretação e acompanhamento de acadêmicos no espaço
universitário.
6) Projetos de Extensão: a equipe do PEE, em parceria com os docentes da Unioeste
Campus Toledo tem desenvolvido projetos de extensão de forma a expandir e qualificar a
execução dos serviços prestados. Entre eles temos: curso de LIBRAS - para iniciação de
comunicação com surdos; Jogos didáticos adaptados; Adaptação de materiais didáticos
para acadêmicos com necessidades educacionais especiais; laboratório audiovisual; curso
de iniciação no software DOSVox etc.

extensão, podendo ter suas atribuições não respeitadas pela administração, que tornam as
ações afirmativas tímidas e instáveis às medidas governamentais.
Por fim, ressalta-se a necessidade de fortalecer a discussão sobre o direito da
pessoa com deficiência no ambiente universitário, estimulando a participação de discentes,
docentes e movimentos sociais, objetivando a manutenção e ampliação das conquistas,
qualificando o atendimento prestado.
Forma(s) de contato com a ação

Programa Institucional e Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais
– PEE Campus Toledo; e-mail: peetoledo@gmail.com; telefone: (45) 3379-7008.
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DISSEMINAÇÃO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: GRUPO DE ESTUDOS
PARCERIA UNIOESTE-UNIPAR
Rodrigues, Maria Ester 302 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Gutstein, Thais C. 303
Área Temática: (Educação )
Linha de Extensão: (Divulgação Científica e Tecnológica)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Análise do Comportamento, Grupo de Estudos,
Disseminação.
Resumo

O objetivo deste trabalho é descrever a primeira experiência do grupo de estudo
Análise do Comportamento e Educação – Um panorama Introdutório (GEACE) em seu
caráter extensionista. O grupo foi criado em 2016 na Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, como grupo de estudos, para que estudantes e profissionais de Pedagogia,

frequentadores com perfil formativo e nível de experiência com a abordagem diversificada.
A equipe privilegiou uma experiência introdutória e planejou estratégias que favoreceram a
participação de participantes com características diversas. São descritas e a condução dos
encontros e alterações de estratégias do primeiro para o segundo semestre. A duração do
302

Doutora em Psicologia da Educação pela PUC SP, Colegiado de Pedagogia, Centro de Educação,

Comunicação e Artes, UNIOESTE Campus Cascavel. E-mail: mariaester.rodrigues@gmail.com.
303
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Psicologia e áreas afins pudessem aprender sobre Análise do Comportamento e para que

curso também é analisada. O projeto é analisado como possibilidade de fortalecimento do
tripé ensino-pesquisa-extensão.

Apresentação

Os grupos de estudos e discussão, como o GEACE (GRUPO DE ESTUDOS Análise
do Comportamento e Educação - Um Panorama Introdutório), utilizam metodologias de
ensino diferenciadas das tradicionais (Afandi et al., 2009; Echabe & Castro, 1999; Meleady,
Hopthrow & Crisp, 2012). Grupos possibilitam o compartilhamento de experiências,
materiais, possibilitam a troca intelectual com o fazer perguntas e responder as perguntas
dos demais. Abre-se a possibilidade para a modelagem e a modelação de respostas cada
vez mais sofisticadas, bem como oportunidades de reforçamento da variabilidade
comportamental.
As ações de extensão realizados nas universidades públicas objetivam articular o
ensino e a pesquisa fortalecendo a formação do estudante que dela participa e oferecer à
comunidade na qual se insere o contato com o que é produzido dentro da universidade por
meio de serviços, cursos de formação e compartilhamento de tecnologias.
A Análise do Comportamento é uma abordagem que tem como objeto de estudo o
comportamento, entendido como todas as ações (públicas ou privadas, encobertas ou
abertas) de um organismo em relação com um ambiente (de Rose, 2007; Matos et al.,
1988), elabora conceitos e produz tecnologias que permitem lidar com comportamentos
onde quer que ocorram, não somente na educação. Seu conhecimento é relevante,
portanto, para estudantes e profissionais das mais diversas áreas.

Ester Rodrigues surgiu, em 2016, o GEACE. Naquele momento, tanto as disciplinas
lecionadas na graduação quanto na pós-graduação (mestrado) previam apenas um de seus
módulos ao respectivo assunto. Assim, eram deixadas de lado ou abordadas

Página

Behaviorismo Radical/Análise do Comportamento dos alunos orientados pela Profa. Maria

643

O grupo surgiu a partir da necessidade de aprofundamento de conceitos do

superficialmente questões importantes como as bases filosóficas, metodológicas,
conceituais e várias contribuições para o campo aplicado.

Procedimentos Adotados

No segundo semestre de 2016 e primeiro semestre de 2017 o grupo realizou
encontros regulares como projeto de curso de extensão universitária cadastrado
institucionalmente, versando sobre tema.
As inscrições foram feitas por meio de preenchimento de um formulário eletrônico e
uma carta de intenções enviada pela Secretaria do Mestrado em Educação da UNIOESTE.
O perfil dos participantes foi conhecido pelo preenchimento do formulário de inscrição. O
certificado de participação no projeto era obtido caso houvesse 75% de frequência e
entrega de um trabalho final.
O calendário com as datas dos encontros foi divulgado no folder informativo e os
temas foram divulgados nos encontros iniciais, havendo uma preocupação em organizá-los
dos mais simples para os mais complexos. Os temas incluíam, por exemplo: Definição de
análise do comportamento e behaviorismo radical; definição de aprendizagem por
consequências; conceitos básicos como reforço positivo e controle aversivo; Análise
funcional do comportamento; Bases filosóficas do Behaviorismo Radical/AC; Preconceitos
e Mitos em relação ao Behaviorismo Rad./AC; Contribuições da Análise do Comportamento
à Educação e à formação de Professores; Psicologia, Cultura e Sociedade
(Metacontingências); Liberdade e Autocontrole; Política e Análise do Comportamento. A
escolha dos temas foi realizada pela coordenação, o que pode ser revisto em edição

Campus Francisco Beltrão, às últimas terças-feiras do mês, das 13h30 às 17h30. Exceção
ao período de greve, onde as reuniões ocorreram nas dependências da UNIPAR – Campus
Francisco Beltrão, mesmas datas e horários. Os participantes receberam instruções para
lerem com antecedências os textos que serviam de base para as discussões, o que nem
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posterior, incorporando temas sugeridos pelos extensionistas.

sempre ocorria. A duração dos encontros era de 4 horas e envolvia dinâmicas variadas
como exposição dialogada, leitura e discussão de textos em grupos de trabalho, exposição
de experiências pessoais, sempre promovendo discussões sobre os conteúdos
apresentados.
Os coordenadores aboliram gradualmente a exposição, mesmo dialogada e
procuraram incentivar cada vez mais a participação dos frequentadores, de forma
igualitária, uma vez que a formação dos mesmos era bastante heterogênea (estudantes e
profissionais de diferentes formações), com repertórios bastante distintos nas discussões.
Quando todos falam, a probabiilidade de haver reforço diferencial das falas mais
próximas da linguagem técnica analítico-comportamental aumenta. Uma estratégia
utilizada para aumentar a probabilidade de todos participarem foi incentivar a discussão em
pequenos grupos antes da exposição no grupo maior, o que aumentou a participação de
todos na maior parte dos encontros em que a estratégia foi utilizada.

Resultados
Tivemos quarenta inscritos, de um público bastante heterogêneo, dentre estudantes
e profissionais de Pedagogia, Psicologia e outros cursos. Destes, 13 (32,5%) nunca
comparecerem e compareceram a pelo menos um encontro 27 participantes. Foi grande o
número de pessoas que se inscreveu e não participou, ou desistiu ao longo do processo, o
que pode estar ligado a inúmeros fatores como o fato dos encontros terem ocorrido em
horário comercial à tarde e alguns participantes terem a) descrito dificuldades para se
descompatibilizar de outras atividades (como o trabalho) para comparecer nesse horário,

comprometimento com outras atividades no intervalo entre um encontro e outro, d) a
possível expectativa em que a participação nos encontros pudesse favorecer a entrada na
seleção para o mestrado em educação da UNIOESTE, uma vez que houve sensível
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b) o fato de ser uma atividade gratuita, o que não implicava em perda financeira no caso de

redução do número de participantes após a 1ª e a 2ª etapas para o referido exame de
seleção se concretizarem.
Os participantes preencheram um pré-teste no início do grupo de estudos e um pósteste no final do mesmo, com questões de conhecimentos gerais sobre behaviorismo
radical e análise do comportamento. Evidenciou-se que a maior parte dos participantes
obteve um índice de acertos acima de 70% já no pré-teste, o que indica um bom resultado
para um teste de conhecimentos gerais. No dia da aplicação do pós-teste, em que estavam
presentes apenas 6 do 8 participantes com potencial para receber certificados, evidenciou-se que não houve diferença entre os resultados do pré e pós-teste para dois dos
participantes cujo percentual de acertos já havia sido elevado no pré-teste (98, 3 para um
sujeito e 90% para o outro). Para os demais houve aumento em pontos percentuais
variando de 3,4 a 10 pontos percentuais entre os acertos obtidos no pré e no pós-teste. Os
resultados indicam que, pelo menos para alguns dos participantes o grupo de estudos pode
ter sido eficiente em modificar concepções sobre Behaviorismo Radical/Análise do
Comportamento.
Considerações Finais

O GEACE contribui para o ensino e a formação em AC para todos os extensionistas,
sejam os coordenadores ou os participantes. Possibilita o aprofundamento e a
diversificação de seus conhecimentos nesta matriz teórica, favorece a criatividade na
montagem de atividades de planejamento de condições para ensino para público
diversificado, organização de materiais didáticos. Outras possibilidades são o contato com
profissionais e instituições parceiras e a possibilidade de organização de eventos de caráter

O ensino e a extensão foram o foco dessa edição e apesar de não ter sido conduzida
nenhuma pesquisa, vemos forte potencial para isso em um grupo dessa natureza, como os
já levantados pelo GEDAC (FREITAS et al, no prelo), desde os mais evidentes como
consecução dos objetivos do projeto em termos de disseminação da AC; estratégias de
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científico além dos encontros informais de estudantes e profissionais com temas ligados à

ensino em grupo; até menos evidentes como a avaliação dos efeitos dos encontros na
aprendizagem dos conteúdos de AC; desenvolvimento do grupo como prática cultural em
andamento; avaliação das estratégias discutidas sobre as atividades profissionais dos
participantes.
Apresentações em eventos científicos poderão se constituir em estratégia adicional
de disseminação da AC pelo grupo, caso se opte pela sua continuidade.
Considerações finais
A criação do GEACE, inspirado em grupos de estudos como o GEDAC-UFMT
conforme mencionado, permitiu a estudantes e profissionais o acesso a discussões de
vários temas sob a perspectiva da AC, que até então só ocorriam na região numa
perspectiva clínica.
O ideal é que esses grupos sejam organizados por estudantes. No entanto, segundo
Marques, Holanda e Nogueira (2009) como a falta de planejamento para a renovação dos
membros pode comprometer a manutenção da prática. Caso se opte pela continuidade do
GEACE na região, optaremos pela organização de um aluno de pós-graduaçao e inserção
de novos extensionistas a cada ano para que possam aprender com os mais antigos e criar
uma prática cultural.
A não existência de um núcleo forte em análise do comportamento na região, aliada
à constatação de que sempre haverá tópicos avançados, necessidades específicas da
formação e temas transversais compartilhados com outras áreas do conhecimento, justifica
a manutenção de um grupo de estudos como esse, para ampliar o numero de interessados
na área e, se possível, promover ações de caráter aplicado externos à Universidade, em

geace@unioeste.br

Número da Correspondência Registrada (CR)
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interlocução com outras áreas do conhecimento.
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Resumo

O estudo prático da anatomia, com a visualização de cadáveres e peças anatômicas,
possibilita o aprendizado mais completo do corpo humano. Por isso, com o intuito de
ampliar os recursos didáticos dos alunos da rede privada de ensino de Cascavel e regiões,
a Área de Anatomia Humana da Unioeste realiza o projeto de extensão “Visitas ao
Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste - Campus de Cascavel”. No período de junho
a dezembro de 2016 foram atendidas 15 instituições, totalizando 480 alunos distribuídos
entre ensinos fundamental, médio e curso técnico. A avaliação realizada no término da
visita demonstrou que a maioria dos alunos do ensino fundamental e médio conceituaram
a atividade como ótima (90,9% e 93,2% respectivamente), enquanto que, para os
estudantes de curso técnico os conceitos variaram entre ótimo (55,6%), bom (40,7%) e
regular (3,7%).

Apresentação

Anatomia é a ciência que estuda, macro e microscopicamente, a constituição dos
seres organizados (DANGELO & FATTINI, 2007). Por se tratar de uma ciência morfológica,
estudo por meio de cadáveres torna a aprendizagem do corpo humano mais real, além de
facilitar o entendimento (COSTA et al., 2013).
Entretanto, no ensino de Ciências e Biologia, a falta de laboratórios e de materiais
didáticos, mesmo em escolas privadas, força os professores a planejar suas aulas apenas

Cascavel” recebe alunos e professores de instituições privadas de Cascavel e regiões em
visitas monitoradas, onde são realizadas atividades teórico-práticas com o intuito de
divulgar o conhecimento do corpo humano e, ainda, contribuir para a formação acadêmica
dos discentes da Unioeste.
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com conteúdo teórico, limitando sua compreensão (COSTA et al., 2013). Assim, o projeto

Procedimentos Adotados

O projeto de extensão foi desenvolvido nas dependências do Laboratório de
Anatomia Humana da Unioeste, Campus de Cascavel, no período de junho a dezembro de
2016. Para a sua realização, inicialmente foram selecionados monitores, discentes dos
cursos de graduação das Áreas da Saúde e Biológicas, e do Programa de Pós-Graduação
em Biociências e Saúde da Unioeste, Campus de Cascavel. Os monitores receberam
treinamento apropriado pelos docentes participantes do projeto, que consistiu em
esclarecimentos sobre as metodologias didático-pedagógicas a serem adotadas durante as
visitas, assim como informações a respeito dos temas a serem abordados, que incluíram
os seguintes tópicos: a) cursos de graduação que apresentam a disciplina de Anatomia
Humana na grade curricular; b) conceito de Anatomia; c) obtenção, preparo e
armazenamento dos cadáveres e peças anatômicas; d) respeito ao cadáver em atividades
de ensino e pesquisa; e) normas do laboratório de Anatomia Humana; f) organização geral
do corpo humano; g) conhecimentos gerais sobre os sistemas orgânicos.
Em uma etapa subsequente e durante todo o período de abrangência do projeto,
foram realizados agendamentos das visitas pelas escolas privadas de Cascavel e das
regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, em dias e horários determinados, por meio de contato
telefônico com o técnico do Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste, Campus de
Cascavel. Durante as visitas, os participantes eram recepcionados pelos monitores e
conduzidos ao laboratório para o início do atendimento. Inicialmente era realizado

Anatomia, como um cadáver humano, peças anatômicas isoladas, ossos do esqueleto
humano articulados e desarticulados e maquetes (Figura 1).
Ao final das atividades, os visitantes eram convidados e instruídos a participar de
uma avaliação da visita, por meio de votação. Para tal, eram disponibilizadas bolinhas de
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exposição teórica, abordando os tópicos acima descritos, e posteriormente conduziam

isopor com diferentes cores, cada cor correspondendo à satisfação em relação ao
atendimento prestado pelos monitores: verde = ótimo; amarelo = bom; laranja = regular.
Após a votação, os votos eram computados pelos monitores.

A

B

Figura 1 - Exposição de peças anatômicas durante a atividade de visita. A- Ossos
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do

Resultados e Discussão

A Anatomia é uma ciência que estuda a organização estrutural dos seres vivos,
utilizando termos específicos para designar as estruturas do corpo. Dessa maneira, apenas
o estudo teórico, sem a visualização do tecido humano e a relação entre seus órgãos in
situ, pode tornar seu entendimento árduo e desestimulante ao estudante (MOORE;
DALLEY; AGUR, 2014). Neste sentido, a elaboração de atividades práticas é uma forma de
trabalho do professor, e querer utilizá-las, ou não, é uma decisão que vai além do anseio
do docente, o qual se depara com as mais diversas dificuldades. Desde a falta de
infraestrutura da escola, mesmo no ensino privado, pela ausência de ambientes adequados
e laboratórios equipados; a complexidade em organizar os alunos para frequentes
atividades externas à escola e, até mesmo, a escassez de serviços oferecidos à
comunidade, principalmente com atividades direcionada à faixa etária e escolaridade do
público alvo (ANDRADE; MASSABNI, 2011).
De acordo com Silvia, Morais e Cunha (2011) as aulas práticas servem de estratégia
e podem auxiliar o professor a retomar um assunto já abordado, construindo com seus
alunos uma nova visão sobre um mesmo tema. Tal método não se limita em apenas ilustrar
a aula teórica, mas auxiliar no desenvolvimento de conceitos científicos. O estudo do corpo
humano está organizado em tecido, órgãos e sistemas, contudo, o aprendizado prático em
material cadavérico e peças anatômicas facilita a compreensão da função de cada sistema
e órgão, bem como a relação entre eles, garantindo a construção da noção do corpo como
um todo integrado e dinamicamente articulado à vida emocional e ao meio físico e social
(KAWAMOTO; CAMPOS, 2014).
Nesse contexto, surge a extensão universitária como uma ferramenta afim de
contribuir tanto com o aprendizado da comunidade que usufrui, quanto com os graduandos

2016, contando com a visita de 15 escolas particulares de Cascavel e das regiões Oeste e
Sudoeste do Paraná. Do total de 480 alunos visitantes, foi observado um equilíbrio na
quantidade de alunos que estavam no ensino fundamental e no ensino médio (46,7% cada).
Houve, ainda, a visita de alunos de curso de técnico em enfermagem (6,6%) (Figura 2).
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envolvidos pela oportunidade de desenvolver o que foi aprendido em sala de aula

*

Figura 2: Nível de escolaridade dos estudantes que participaram do projeto de extensão
“Visitas ao Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste - Campus de Cascavel” 2016.

A avaliação realizada no término de cada visita demonstrou que a maioria dos alunos
do ensino fundamental e ensino médio conceituaram a atividade como ótima (90,9% e
93,2%, respectivamente). Contudo, a avaliação dos alunos de curso técnico demonstrou
maior divergência na avaliação da atividade, uma vez que, os conceitos foram distribuídos
entre ótimo (55,6%), bom (40,7%) e regular (3,7%), sendo significativamente diferente dos
demais níveis de ensino (Figura 3).
Os resultados obtidos com o projeto de extensão “Visitas ao Laboratório de Anatomia
Humana da Unioeste - Campus de Cascavel” demonstram que alunos de diferentes níveis
de escolaridade estão buscando complementar o conhecimento teórico. O projeto

que permite uma maior compreensão sobre as estruturas do corpo.
A avaliação realizada pelos alunos ao término da visita é um meio de os
organizadores se tornarem conscientes do andamento do projeto de extensão. Ao passo
que, o retorno positivo recebido pelos alunos do ensino fundamental e médio, motiva a
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possibilita aos alunos de instituições privadas de ensino o acesso a peças anatômicas,

manutenção e melhoria do projeto a cada ano. Uma vez que, as atividades realizadas
durante a visita são padrões e precisam ser acessíveis ao entendimento de alunos das mais
diversas idades, esse fator pode estar relacionado com a avaliação realizada pelos alunos
de curso de técnico em enfermagem. Possivelmente esse é um perfil de aluno que possui
um conhecimento prévio sobre anatomia e gostaria de realizar atividades mais direcionadas
à futura profissão.

*ǂ

*ǂ

*ǂ

Figura 3: Avaliação da atividade desenvolvida no projeto de extensão “Visitas ao
Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste - Campus de Cascavel” 2016.

Um outro aspecto positivo de atividades de extensão se refere a inserção dos alunos

discentes monitores envolvidos que adquirem responsabilidade social, consolidam o
conhecimento sobre o conteúdo, desenvolvem a didática, e, até mesmo, ampliam o
horizonte da área de atuação da sua futura profissão com o despertar para a carreira
docente (LEÃO et al., 2005).
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no ambiente universitário, visto que, esta experiência ajuda na escolha de uma futura

Considerações Finais

À vista da quantidade de alunos participantes e as avaliações por eles realizadas no
ano de 2016, se torna nítida a importância da extensão universitária tanto para a instituição,
quanto para a comunidade (RODRIGUES et al., 2013). A Área de Anatomia Humana da
Unioeste, Campus de Cascavel, busca cumprir seu papel na extensão universitária, que
constitui um dos pilares do Ensino Superior, divulgando conhecimentos à comunidade de
Cascavel e das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná e contribuindo para a formação social
dos discentes da Unioeste, futuros profissionais das Áreas da Saúde e Biológicas.
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Resumo

O projeto do PDE - Drogadição: Educação Afetiva como Instrumento de Prevenção
às Drogas no Contexto Escolar iniciou-se com

dinâmicas com alunos objetivando a

ampliação da autoestima e reflexão sobre suas vidas.

Após esta etapa, a pesquisa foi

trabalho de prevenção às drogas em um modelo de Educação Afetiva. Resultado:
estabelecimento de vínculos afetivos entre alunos e professora, desenvolvimento da
criticidade sobre o uso indevido de drogas melhorando a participação escolar dos alunos.
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discutida no Grupo de Estudos - GE, com os professores no Projeto de Intervenção com o

O GE com os professores promoveu-lhes conhecimentos referente às drogas e sobre o
papel da Educação Afetiva na prevenção à drogadição.

Apresentação
O fenômeno drogadição está presente em todos os espaços da sociedade, inclusive
no universo escolar, apresentando-se como um problema alarmante. A temática drogas é
complexa por si mesma e, ainda mais quando envolve adolescentes e jovens. Esta fase da
vida humana é, normal e necessariamente, caracterizada por conflitos, inseguranças,
vulnerabilidade e gosto por novidades. Por esses motivos, o adolescente encontra-se mais
propenso à drogadição e aos malefícios destas substâncias sobre seu organismo e a
totalidade de sua vida.
Eminentes estudiosos do tema drogadição afirmam que é preciso considerar
ainda mais os impactos negativos do uso de drogas durante a juventude, tendo em conta
que se trata de uma etapa em que se intensificam transformações no que se refere ao
desenvolvimento cognitivo, emocional, fisiológico e social (PAIVA; COSTA, 2014, p.122).
Os dados elencados por esses autores, além da experiência de quem atua na área
educacional, demonstram a seriedade dos problemas de aprendizagem dos alunos
usuários de drogas.
Desta forma, por meio do Programa de desenvolvimento da Educação - PDE,
esta complexa temática foi discutida no contexto educacional do Centro Estadual de
Educação Básica de Jovens e Adultos - CEEBJA – Professora Joaquina Mattos Branco. No
referido local, a presença da droga cria dificuldades de aprendizagem em um significativo
número de alunos adolescentes e jovens. Muitos alunos considerados problemáticos por
envolvimento com a drogadição são transferidos do ensino regular para o CEEBJA e grande

“A demanda desses adolescentes não deve ser vista apenas como fato, mas como a
oportunidade da educação escolar responder a alguns questionamentos” (PARANÁ, 2006,
p.30). Neste sentido, buscou-se uma proposta educacional que possibilitasse conduzir o
aluno a uma consciência crítica de mundo, trazendo-lhe condições de fazer escolhas para
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parte chega à instituição escolar com encaminhamento judicial. Com enfoque na

uma melhor qualidade de vida. E no que tange à escola, a sua prontidão para o aprendizado
também apresentasse melhoras.
Considerando o exposto, o presente estudo buscou focar a prevenção ao abuso de
drogas a partir de um grupo focal de alunos do Ensino Fundamental II da EJA, em um
modelo de Educação Afetiva, pois:
jovens mais estruturados e menos vulneráveis, do ponto de vista psicológico, são
menos propensos a se engajar num uso problemático de substâncias psicoativas. Constituise, neste sentido, num conjunto de técnicas que visa melhorar ou desenvolver a autoestima, a capacidade de lidar com a ansiedade, a habilidade de decidir e interagir em grupo,
a comunicação verbal e a capacidade de resistir às pressões de grupo (CARLINI,1998, p.
27).

Neste sentido, o projeto do PDE foi intitulado Drogadição: Educação Afetiva
como Instrumento de Prevenção às Drogas no Contexto Escolar. E teve como objetivo
geral: Proporcionar aos professores conhecimentos sobre a temática drogadição e
subsídios para o trabalho de prevenção às drogas em um modelo de Educação Afetiva que
refletisse

positivamente na

qualidade

de

vida

do

aluno

e

no

processo

de

Procedimentos Adotados
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No decorrer do projeto, foram aprofundadas leituras sobre o tema, dentre as quais,
“Viver sem Drogas” (KALINA, 1997), “O Desenvolvimento do psiquismo humano:
contribuições à luz da psicologia histórico cultural e da pedagogia histórico-crítica”
(MARTINS, 2011); Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão de (LA
TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992). As relações entre fatores biológicos e sociais no
desenvolvimento psicológico, bem como entre os aspectos cognitivos e afetivos da
psicologia humana, a concepção de aprendizado e mediação e ao papel da afetividade no
processo do desenvolvimento humano fundamentaram-se em Vygotsky e Wallon. Kalina
trata da questão das drogas e drogadição. Estes assuntos são do maior interesse para a
pesquisa, no que tange ao aprendizado e mediação necessária nesse processo. Estas
teorias foram importantes na medida em que fundamentaram a compreensão do processo
de desenvolvimento psíquico, destacando a importância da interação social entre professor
e aluno, na perspectiva do modelo de Educação Afetiva, para prevenção ao uso de drogas
no CEEBJA.
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ensino/aprendizado.

Este trabalho envolveu em uma primeira fase uma pesquisa bibliográfica,
visando o estudo epistemológico da temática drogadição. Em um segundo momento, o
estudo teve um caráter de pesquisa para a coleta de dados, na qual, foram realizados 05
(cinco) encontros de duas horas cada um, com 13 (treze) alunos. Ao término de cada
atividade, foi realizada a coleta de dados por meio de instrumentos com questões abertas
e fechadas para a sistematização dos resultados da pesquisa participante. Todo o processo
foi registrado e, ao final da pesquisa, foi produzido um caderno temático, o qual orientou o
processo de intervenção junto aos docentes.

No terceiro momento, foi realizada a

intervenção com o corpo docente, por meio de Grupos de Estudo - GE, envolvendo a
temática: drogas; afetividade na escola, o modelo de Educação Afetiva; os estigmas e
preconceito sobre a pessoa usuária de droga; as características do aluno usuário de
drogas; a droga como comércio no mundo capitalista; a alienação dos sujeitos;
dependência química; o indivíduo, o contexto social, a família e a droga; entre outros. Desta
forma foram desenvolvidos ao todo 10 (dez) encontros de duas horas presenciais cada um,
com os professores; além de 12 (doze horas) de leituras em atividades a distância.

Resultados
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Além da pesquisa bibliográfica, optou-se pela aplicação de pesquisa participante
junto aos alunos do Ensino Fundamental II da EJA, com o objetivo de que todos os
envolvidos assumissem o papel de colaboradores na construção dos conhecimentos. Ou
seja, esta forma de pesquisa produz conhecimento político engajado, não despreza a
metodologia cientifica em termos do rigor e acrescenta o compromisso com transformações
concretas aos excluídos. (DEMO, 2008, p. 8). Assim, envolveu atividades de acolhimento
aos alunos, com base no estabelecimento de relações afetivas.
Ao implementar a intervenção envolvendo os docentes, pode-se socializar a
experiência adquirida por meio da pesquisa participante desenvolvida na primeira fase do
processo.
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Pesquisa

As atividades encaminhadas com os alunos foram organizadas da seguinte
forma:

AT. Atividade 1 - A -“Dinâmica –Entrevista”. Reflexão: Cada ser é especial

porque é único, tem o seu significado perante a família e grupos que pertencem, e tem uma
função na sociedade que é transformá-la.
AT. Atividade 2 -"Palestra Motivacional: Ser jovem com vida saudável”.
Reflexão: O significado de ser jovem e adolescente, a essência singular de cada um, curtir
a vida planejando as ações para estar saudável.
AT. Atividade 3 -Vídeo -"Consumismo e suas causas". Reflexão: O consumo
consciente.
AT. Atividade 4 Atividade 4 -"Mercado de trabalho". Reflexão: Relações sociais e
comportamentos éticos no mercado de trabalho.
AT. Atividade 5 -"Construção de currículo". Atividade reserva: "Festa, situação teatral
adaptada". Reflexão: A importância da apresentação do indivíduo no currículo: parte da
história individual; As escolhas que cada indivíduo faz na vida tem um peso positivo ou
negativo.
Para cada atividade foi aplicado instrumentos de coleta de dados conforme a tabela
1 destacada:

AT.
2

AT.
3

AT.
4

Respostas da questão A

Respostas da questão B

A - Se tivesse que descrever como se
sentiu para realizar esta atividade a um
amigo, como descreveria?
B - Esta atividade foi: Boa ( ) Regular ( )
Ótima ( ) ruim ( ).
A - Aprendeu algum conhecimento
importante para a sua vida? Se sim
exemplifique?
B - Esta atividade foi: Boa ( ) Regular
( ) Ótimo ( ) Ruim ( ).
A - Neste vídeo identificou algo que seja
em comum na sua vida? Se sim de um
exemplo?
B - Como você descreve a relação
professor/aluno durante a atividade?
- Sem vínculo ( ). - Animada ( ). - Afetiva
( ). - Harmônica ( ). - Boa ( ) - Próxima ( ).
- Distante ( ). - Fria ( ).

10 - Alunos descreveram que
se sentiram bem.
03 - Alunos não
responderam.

07 - Boa
03 - Ótima
03 - Não responderam

11 - Alunos responderam sim.
A maioria dos exemplos
foram:
- Moderar o consumo e não
ser influenciados.
10 - Alunos responderam sim.
A maioria dos exemplos
foram: Compram coisas
desnecessárias.
01 - Aluno respondeu não.
Deu o exemplo: Tenho
dinheiro para
comprar o necessário.
02 - Alunos não responderam.
7 - Enfatizou qualidades
pessoais.
1 - Enfatizou salário.
2 - Apenas solicitou o
trabalho.

10 - Boa
03 - Ótima

A - Se tivesse que descrever em um jornal
sobre você para se candidatar a uma vaga
de emprego imperdível, como você se auto
descreveria?

3 - Animada
5 - Afetiva
4 - Harmônica
6 - Boa
2 - Próxima

11 - Ótima
2 - Regular
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Tabela: 1

AT.
5

A - Esta atividade lhe proporcionou algum
aprendizado? Se sim de um exemplo.
B - Como se sentiu nesta atividade?
Engraçado ( ) Sim ( ) Não.
Você divertiu-se ( ) Sim ( ) Não.
Achou pertinente ( ) Sim ( ) Não.
Sentiu-se frustrado ( ) Sim ( ) Não. Sentiu
raiva ( ) Sim ( ) Não.
Saiu-se bem ( ) Sim ( ) Não. Fez escolhas
certas ( ) Sim ( ) Não.
Teve ética ( ) Sim ( ) Não. A atividade foi
boa ( ) Sim ( ) Não.
Regular ( ) Ótima ( ) Ruim ( ).
A atividade sobre o currículo foi: Boa. Sim
( ) Não ( ).
De todas as atividades que você participou
de um valor de 1 (um) a 5 (cinco):

1 - Descreveu -se
(normalmente).
13 - Alunos responderam sim.
A maioria dos exemplos
foram: Aprendi como
comportar-se no trabalho.

Engraçado - 9 sim, 1 não.
Divertiu-se - 6 sim, 2 não.
Pertinente - 8 sim, 1 não.
Frustrado - 2 sim, 9 não.
Raiva- 0 sim, 12 não.
Saiu-se bem - 6 sim, 2
não.
Escolheu certo - 7 sim, 2
não.
Ética -9 sim, 0 não.
Atividade foi boa - 10 sim,
0 não.
- Atividade sobre o
currículo - 11 sim, 2 não.
- Valores para as
Atividades: 2,5 (dois,
vírgula cinco) - 1 aluno.
4 (quatro) - 2 alunos.
4,5 (quatro vírgula cinco)5 alunos.
5 (cinco) - 6 alunos.

Analisando a tabela 1, na atividade 1 - em relação a questão como o aluno
se sentiu e sobre a metodologia aplicada, percebeu-se boa aceitação dos alunos e também,
em maioria apreciaram a metodologia. Poucos abstiveram em responder as questões, ou
seja 3 alunos. Estes alunos apresentavam-se receosos em participar das atividades. Os
demais, responderam positivamente a tentativa de boa acolhida da professora.
Na atividade 2 - referente, aos alunos terem aprendido algum conhecimento
importante para a sua vida, observou-se que 11 alunos

responderam que sim e,

exemplificaram em maioria que deveriam moderar o consumo inadequado e não ser
influenciados. Esta consciência quando assimilada, reflete na qualidade de vida do
indivíduo. Nesta atividade, subtende-se que os objetivos foram alcançados com a aplicação
das atividades, como também em relação a metodologia utilizada, pois os alunos em

identificado algo que fosse em comum na sua vida, observou-se que 10 alunos
responderam que sim, e exemplificaram em maioria que compram objetos desnecessários.
Houve 1 aluno que respondeu não, e deu o exemplo que compra apenas o necessário, pois
não tem dinheiro. Talvez este aluno tenha uma maior consciência em relação ao consumo.
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maioria avaliaram-na como boa.

Ou, realmente a família não provém de condições financeiras para consumir aleatoriamente
sem refletir. Os objetivos desta atividade também foram alcançados, devido ser um vídeo
com clareza em relação ao consumo desenfreado. A tratar-se da relação professor/aluno
durante a atividade, os conceitos ficaram distribuídos, mas o número maior equivalente a 6
alunos que responderam uma relação boa. Neste momento era o terceiro encontro, alguns
alunos não tinham vínculo com a professora.
Na atividade 4 - sobre o mercado de trabalho, houve muita aceitação por parte
dos alunos, pois se percebeu uma preocupação em aprender a comportar-se no mercado
de trabalho. Sendo assim, 7 alunos enfatizaram qualidades pessoais, pode-se explicar a
valorização de suas qualidades individuais ao se apresentarem para uma proposta de
trabalho; 1 aluno enfatizou o salário; 2 alunos apenas solicitaram o trabalho e 1 aluno se
auto descreveu (normalmente) deixando assim, uma neutralidade na resposta. A seguir,
refletiu-se sobre essas colocações. Também esta atividade foi avaliada, pela maioria dos
alunos, como boa.
A atividade 5 – referia-se à "Construção de currículo". Observou-se que a
maioria dos alunos apresentou boa aceitação com relação à preparação do currículo.
Alguns não gostaram, mas talvez seja justificável, devido às suas dificuldades significativas
no processo de construção da escrita e elaboração de pensamento. Ainda, desenvolveuse uma Atividade reserva: "Festa, situação teatral adaptada". A maioria dos exemplos
vivenciados também remetia ao comportamento no trabalho.
Constatou-se que a realização dessas atividades possibilitou o despertar de
diversos sentimentos, mas na maioria das situações predominaram aspectos positivos,

Considerações Finais
O resultado da primeira etapa foi positivo, pois o estabelecimento de vínculos
afetivos entre alunos e professora possibilitou aos alunos falarem sobre à drogadição, sem
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conforme descrito no quadro. Ao final de todos os encontros, os alunos atribuíram valores

receios, bem como, possibilitou a alguns desenvolveram a criticidade sobre o uso indevido
de drogas e melhoraram a participação na escola. Após esta etapa, ocorreu o GE com os
professores, no qual estudou-se sobre a temática drogas, e discutiu-se a Intervenção
realizada com os alunos, bem como sobre a função do pedagogo na EJA na atualidade. O
GE com os professores promoveu-lhes conhecimentos sobre a drogadição, compreensão
da abordagem de Educação Afetiva na prevenção à drogadição e seus aspectos positivos,
quando se coloca como centro do trabalho o aluno e não a droga. Ainda, devido à
especificidade do trabalho do pedagogo na instituição EJA, no qual sua função é
descaracterizada, restringindo-se na maioria do tempo à efetivação de matrícula escolar,
concluiu-se que se faz necessário reorganizar o sistema do CEEBJA, para que seja
possível ao pedagogo, acompanhar o aluno/adolescente com envolvimento em drogadição,
e em situação de risco.

Forma(s) de contato com a ação
Aplicação de questionário/instrumento de coleta de dados aos alunos do
ensino Fundamental II de educação de Jovens e Adultos - EJA.

contribuições à luz da psicologia histórico cultural e da pedagogia histórico-crítica, 2011.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE TOXOPLASMOSE EM CENTROS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM REGIÃO DE FRONTEIRA – FOZ DO IGUAÇU
Neide Martins Moreira312 (Coordenador da Ação de Extensão)
Oscar Kenji Nihei2 (Sub-Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Michelli Mara Peres3, Andréia Aparecida Scherer4, Janielle Chrislaine
Moro5

Área Temática: (Saúde)
Linha de Extensão: (Saúde humana)
Modalidade: (Comunicação Oral)

O protozoário T. gondii, atinge os humanos, causando a toxoplasmose,
apresentando alta prevalência, devido seus diferentes meios de transmissão, indicando a
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Palavras-chave: toxoplasmose; educação em saúde; criança.

necessidade de informações quanto à transmissão e prevenção da doença. Objetiva-se
mensurar o conhecimento prévio e assimilação das informações pelos pais e/ou
responsáveis das crianças matriculadas em CMEIs com aplicação de questionário após
promover palestras sobre a doença e promover atividades sobre higiene básica às
crianças.

Apresentação

O Toxoplasma gondii, responsável pela toxoplasmose acomete várias espécies de
animais, dentre elas mamíferos e aves, sendo alguns seus hospedeiros intermediários,
inclusive o homem. O gato e outros felídeos são seus hospedeiros definitivos (JONES e
DUBEY, 2014).
A prevalência da toxoplasmose no Brasil chega até 92% (JONES e DUBEY, 2014) e
a sororeatividade em gestantes varia de 56,4% a 91,6% (CÂMARA, SILVA e CASTRO,
2015). A sua alta prevalência pode ser determinada pela possibilidade dele apresentar
vários mecanismos de transmissão, tais como, ingestão de cistos presentes em carne crua
ou mal cozida, ingestão de oocistos presentes em fezes de felídeos que contaminam
alimentos (principalmente frutas, verduras e água), manipulação de terra contaminada com
oocistos e congenitamente pela via transplacentária (JONES e DUBEY, 2014).
Os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) são instituições que atendem
crianças em idade pré-escolar de zero a cinco anos, os quais apresentam um papel

Nestes CMEIs, são identificadas características epidemiológicas especiais por
acomodar população com propriedades específicas para a transmissão de doenças
infecciosas:, crianças aglomeradas recebendo assistência de forma coletiva e a facilidade
de contato interpessoal, fase oral de exploração, hábitos de higiene ainda em formação,
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relevante no desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual

contato íntimo e constante com o solo, e imaturidade do sistema imunológico (NESTI;
GOLDBAUM, 2007; FIGUEROA PEDRAZA, QUEIROZ e SALEZ, 2014).
Além disso, a ampla diversidade cultural e étnica apresentada pela população
fronteiriça, contribui para a divergência de hábitos higiênicos, resultando em condições
sanitárias precárias, favorecendo o surgimento de doenças (CORRÊA, 2015).
Dessa forma, pais e/ou responsáveis de crianças matriculadas em CMEIs cientes da
existência da toxoplasmose e suas consequências e as crianças cientes das medidas
básicas de higiene pessoal, são capazes de contribuir para a redução da transmissão e
prevenção de novos casos da toxoplasmose.

Procedimentos Adotados
Trata-se de um estudo comparativo e de abordagem quantitativa, que será realizado
com pais e/ou responsáveis das crianças matriculadas em CMEIs e as crianças destes
centros de Foz do Iguaçu.
Os participantes receberão uma breve explanação sobre o assunto do estudo e, em
seguida, autorizarão ou não a realização do trabalho mediante o “Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido”, que também garantirá o anonimato do participante.
Será distribuído um questionário (pré-teste) para observar o conhecimento prévio
dos pais e/ou responsáveis das crianças sobre a Toxoplasmose. Logo após serão
realizadas orientações através de slides e vídeos e, posteriormente o esclarecimento de

Além disso, serão realizadas orientações às crianças matriculadas nesses CMEIs
sobre medidas básicas de higiene pessoal.
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dúvidas levantadas. Seguidamente serão distribuídos novamente questionários (pós-teste)

Resultados

Foram selecionados quatro CMEIs da rede pública, distribuídos em diferentes bairros
da cidade de Foz do Iguaçu – PR.
Foram realizadas: reuniões com os membros do projeto para discussão do
andamento do mesmo e também revisão de literatura sobre a temática envolvida.
Os encontros com os pais e/ou responsáveis das crianças, já foram definidos com a
direção dos CMEIs e com os professores em cada instituição, os quais irão ocorrer durante
o mês de junho, sendo pré-agendadas a partir das 17h30min, com alternância de horário,
quando necessário e ou possível.
A princípio, juntamente com a professora/coordenadora do projeto, foi feito um
levantamento e elaboração das questões que farão parte dos questionários da pesquisa. O
roteiro de entrevista foi elaborado contendo 12 questões fechadas, de forma que as
mesmas abordem o conhecimento dos pais e/ou responsáveis das crianças quanto ao
agente etiológico da toxoplasmose, animal epidemiologicamente mais importante, formas
de infecção, sinais e sintomas, complicações e prevenção da doença (Apêndice A).
Os materiais didáticos selecionados para os pais e/ou responsáveis das crianças
foram à elaboração de slides e vídeos, no qual contará com informações relativas sobre o
agente etiológico, transmissão, sinais e sintomas e prevenção da Toxoplasmose. Para as
crianças matriculadas nesses CMEIs. Foram elaborados slides e vídeos demonstrativos
relacionados à medidas básicas de higiene e também será realizada dinâmica para melhor
compreensão das crianças em torno do assunto. Além disso, foi elaborado um convite com

CMEIs, as quais repassarão aos pais e/ou responsáveis das crianças. De acordo com o
descrito no convite, ao termino das atividades serão oferecidos café e suco, acompanhados
de bolo, pão e biscoitos aos participantes (Apêndice B).
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data e horário das atividades, para serem entregues aos pais e/ou responsáveis das

Considerações Finais

O conhecimento dos mecanismos de transmissão é importante para a prevenção e
controle de doenças, e, no caso da toxoplasmose, é essencial. Sendo assim, a educação
em saúde deve abranger desde a criança na idade pré-escolar até os pais e/ou
responsáveis por elas. Dessa forma, os mesmos ficarão informados do assunto e, aptos a
compartilharem seus novos conhecimentos com familiares, amigos e vizinhos. Esta
estratégia pode ser uma importante via de divulgação das medidas preventivas da
Toxoplasmose e, consequentemente, um mecanismo de controle da doença na
comunidade.

Forma(s) de contato com a ação
1- Neide Martins Moreira. Curso de enfermagem, Centro de Educação, Letras e Saúde, Foz do Iguaçu.
E-mail: neidemartinsenf@yahoo.com.br

2- Michelli Mara Peres. Curso de enfermagem, Centro de Educação, Letras e Saúde, Foz do
Iguaçu. E-mail: michellimara.97@gmail.com

Número da Correspondência Registrada (CR)
CR nº 49800/2016.

BELFORT, R. Toxoplasmose e Toxoplasma gondii. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, p.
117-126, 2014.
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Cascavel: Edunioeste, p. 205, 2015.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE TOXOPLASMOSE EM CENTROS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM REGIÃO DE FRONTEIRA – FOZ DO IGUAÇU
Estado civil: ( ) Solteiro ( ) Casado

Sexo:( ) Feminino ( ) Masculino

Escolaridade:( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino Fundamental Completo

Idade:___

( ) Ensino Médio incompleto

( ) Ensino médio completo

( )Ensino Superior Incompleto

( ) Ensino Superior Completo

Ocupação:_______________________________________________

1. Você tem alguma informação sobre toxoplasmose?

( ) Sim

( ) Não

2. Caso tenha respondido “Sim” na questão anterior assinale a alternativa
correspondente ao agente etiológico da toxoplasmose.
( ) Bactéria

( ) Fungo

( ) Nematódeo

( ) Protozoário

( ) Vírus

3. Você sabe qual é o animal mais importante para a transmissão da
toxoplasmose?

( ) Sim

( ) Não

4. Caso tenha respondido “Sim” na questão anterior assinale a alternativa
correspondente ao animal mais importante para a transmissão da doença.
( ) Rato

( ) Porco

( ) Boi

( ) Carneiro

( ) Outros

5. Você sabe como ocorre a infecção da toxoplasmose?

( ) Sim

( ) Não

6. Caso tenha respondido “Sim” na questão anterior assinale AS ALTERNATIVAS
correspondentes a forma de infecção da doença.
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( ) Aves

( ) Gato
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( ) Cão

( ) Fezes felinas ( ) Fezes de animais diversos ( ) Secreções dos felinos
( ) Ingestão de água contaminada ( ) Ingestão de alimentos contaminados
( ) Transplacentária ( ) Inalação de cistos, oocistos
7. Você tem algum conhecimento sobre os sinais e sintomas da forma aguda da
toxoplasmose?

( ) Sim

( ) Não

8. Caso tenha respondido “Sim” na questão anterior assinale AS ALTERNATIVAS
correspondentes aos sinais e sintomas da forma aguda da doença.
( ) Febre ( ) Dor de cabeça ( ) Diarreia ( ) Vômito ( ) Sintomas
neurológicos ( ) Problemas oculares ( ) Alterações cutâneas ( ) Mal-estar ( ) Suor
noturno
( ) Dor Muscular ( ) Fraqueza
9. Você tem conhecimento sobre as complicações que uma pessoa pode
apresentar tendo toxoplasmose?

( ) Sim

( ) Não

10. Caso tenha respondido “Sim” na questão anterior assinale AS ALTERNATIVAS
correspondentes as complicações que uma pessoa pode apresentar tendo a doença.
( ) Acometimento neurológico ( ) Complicações visuais ( ) Aborto e/ou morte

toxoplasmose?

( ) Sim

( ) Não

12. Caso tenha respondido “Sim” na questão anterior assinale AS ALTERNATIVAS
correspondentes as formas de prevenção da doença.
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11. Você tem algum conhecimento quanto às formas de prevenção da
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( ) Malformações congênitas

( ) Evitar contato com animais domésticos ( ) Evitar contato com fezes de animais
( ) Preparo/higiene adequados dos alimentos ( ) Ingerir água tratada ou fervida
( ) Controle populacional de animais vadios ( ) Cuidado com a saúde do animal
doméstico ( ) Usar luvas para manipular terra e caixas de areia
( ) Higiene pessoal e/ou lavagem das mãos ( ) Andar calçado

APÊNDICE B

CONVITE

Senhores pais e/ou responsáveis:
Gostaríamos de convidá-los para um Café, acompanhado de orientações sobre a
doença TOXOPLASMOSE.

Data: 14 de junho de 2017.
Horário: 18:00 horas
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Sua presença será muito importante!

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E EMPREENDEDORISMO: reflexões sobre o
planejamento financeiro familiar dos microempreendedores individuais

Área Temática: (Trabalho)
Linha de Extensão: (Emprego e renda)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: educação financeira e empreendedorismo;
microempreendedores individuais; planejamento financeiro familiar.
Resumo
Este resumo procura apresentar o relato da experiência do projeto “Primeiros Passos
em Economia e Cidadania” junto aos microempreendedores individuais – MEI, no município
de Cascavel-PR. Essa iniciativa buscou a reflexão e a discussão da importância da
elaboração de um planejamento financeiro familiar no contexto dos pequenos
empreendimentos, principalmente pela dificuldade de separação entre as finanças da
empresa e da família, comprometendo a gestão eficiente de ambas as partes.

Apresentação
As questões econômico-financeiras que envolvem a vida familiar e suas

São recorrentes as confusões ocasionadas pela dificuldade de separação entre o “caixa da
empresa” e a retirada financeira (pro labore) do empreendedor, ou seja, o “dono do negócio”
e que, em muitos casos, comprometem a gestão eficiente, a organização financeira bem
como a sustentabilidade do empreendimento como fonte de renda da família.
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interrelações com pequenos empreendimentos individuais e microempresas podem

Diante disso, dentre as iniciativas de educação financeira propostas pelo projeto de
extensão “Primeiros Passos em Economia e Cidadania” no ano de 2016, destaca-se a
desenvolvida com os microempreendedores individuais - MEI cadastrados no Programa
Empresa Fácil, junto à Prefeitura Municipal de Cascavel, voltada especificamente a reflexão
e a discussão da importância e das dificuldades encontradas na elaboração de um
planejamento financeiro familiar quando a origem da renda vincula-se as atividades
empresariais de pequeno porte.
Portanto, este resumo expandido procura apresentar o relato dessa experiência.
Justifica-se essa descrição, tendo em vista o aprendizado do grupo de extensão no estudo
e na compreensão das possíveis relações entre educação financeira, empreendedorismo
e planejamento que puderam ser compartilhados com os participantes da ação e, em
contrapartida, as dúvidas e os depoimentos desses que muito enriqueceram o
desenvolvimento do minicurso.
Além dessa apresentação, são descritos os procedimentos teórico-metodológicos
utilizados. Na sequência, expõe-se uma breve revisão de conceitos relacionados à
educação financeira, planejamento financeiro e empreendedorismo e, ainda, os principais
resultados obtidos com a ação desenvolvida. Por fim, são tecidas as considerações finais.

Procedimentos teórico-metodológicos adotados

A proposição do minicurso em sua segunda edição (a primeira ocorreu em 2015)
intitulou-se: Educação financeira: você já parou para pensar? As escolhas e o planejamento

próprias

à

economia,

empreendedorismo

e

educação

financeira

e,

especificamente buscou: entender o papel da educação financeira no contexto dos
problemas econômicos cotidianos, considerando para tanto, a relação entre família e
empresa; apresentar noções de planejamento financeiro no contexto do ciclo de vida.
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na vida dos microempreendedores. Objetivou-se, nesse sentido, promover o debate das

Essa atividade abrangeu os microempreendedores individuais – MEI cadastrados no
Programa Empresa Fácil da Prefeitura Municipal de Cascavel e foi estruturada em dois
encontros, totalizando uma carga horária de 6 horas.
No primeiro encontro definiu-se o termo economia, apresentou-se um panorama da
conjuntura brasileira recente, com o intuito de introduzir e reforçar a importância do contexto
econômico nas escolhas de vida cotidiana quer seja enquanto família ou como empresa.
Quanto à tomada de decisão, discutiu-se a racionalidade econômica limitada e a influência
dos fatores emocionais e psicológicos, bem como os aspectos que envolvem o tempo e a
origem da renda nesse processo de escolha. Propôs-se ainda como nivelamento teórico o
conceito, objetivos e alcance da educação financeira na promoção de uma relação mais
equilibrada e saudável com o dinheiro.
Aspectos gerais que envolvem o consumo, crédito e endividamento no contexto do
planejamento financeiro foram abordados no segundo encontro, assim como o orçamento
doméstico e suas aplicações. Aqui ressalta-se a interface estabelecida entre o que diz
respeito ao controle da vida financeira da família e a necessidade de separação do que é
de abrangência da empresa.
Nos dois dias de atividade, ao longo da exposição e sensibilização dos conteúdos
abordados, foi concedido espaço para participação dos microempreendedores individuais,
e os mesmos puderam tirar dúvidas, expor opiniões e relatar as suas experiências e
dificuldades no exercício do planejamento financeiro familiar. Como reflexão final reforçouse a importância da definição de prioridades, do planejamento e do esforço de separação

a) Educação financeira
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entre as finanças da família e da empresa.

A educação financeira consiste no desenvolvimento de habilidades para entender os
riscos e oportunidades nas escolhas que abrangem o uso dos recursos disponíveis ao longo
da vida. Para Martins (2011, p.6) a “educação financeira não é um método para acumular
milhões ou construir fortunas, mas um meio para conquistar conforto material e uma vida
digna”.
Nesse sentido a educação financeira objetiva criar uma mentalidade adequada e
saudável em relação ao dinheiro, a partir de escolhas conscientes e atitudes equilibradas.
Para tanto envolve a compreensão do contexto econômico a que se insere o indivíduo bem
como do ambiente familiar onde as decisões são tomadas. Implica, por conseguinte, no
autoconhecimento para a definição de prioridades, considerando as restrições impostas
pelo tempo e renda.
Trata-se de um processo lento e de longo prazo que lida com a mudança de hábito
no cotidiano, no que diz respeito ao exercício diário de orçar, gerir a renda, poupar e investir,
visando uma melhor qualidade de vida tanto no presente quanto no futuro.
Sendo então a educação financeira fundamental para a leitura da realidade e de
planejamento, é de se esperar que o conhecimento voltado ao campo das finanças
(conceitos e técnicas) seja suficiente para garantir à boa gestão das contas da família e
conduzir a tão almejada independência financeira, ou seja, quando é possível fazer o que
se gosta e garantir os rendimentos necessários para manter os hábitos e escolhas de
consumo. No entanto, isso nem sempre se verifica na prática.
Dentre os limites enfrentados pelo alcance da educação financeira encontra-se a
questão do comportamento dos agentes e, por conseguinte, a influência do componente

relevante também os aspectos subjetivos, ou seja, as motivações e afetos que cada um
atribui ao dinheiro na sua vida.
b) Planejamento Financeiro
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emocional na tomada de decisão, o que torna a racionalidade econômica limitada. Por isso,

O planejamento financeiro pode ser compreendido como o processo que auxilia no
gerenciamento da renda, das despesas, do patrimônio, dos investimentos e das dívidas, na
busca da satisfação pessoal e familiar. Dessa maneira, ajuda a definir as estratégias e os
caminhos a serem seguidos para atender as prioridades e os objetivos ao longo do tempo.
Por isso deve ser sempre revisto e atualizado em conformidade com as mudanças de rotas
pelo qual a vida passa.
A essência do planejamento financeiro é o equilíbrio. Significa gastar bem e com
qualidade o que se ganha, poupando com disciplina o suficiente para manter o padrão de
vida não apenas no presente como no futuro. Para Cerbasi (2014, p. 147) “poupar para o
futuro não deve ser visto como uma troca do hoje pelo amanhã, mas como uma maneira
de sustentar amanhã as escolhas acertadas hoje”.
Para tanto o orçamento doméstico é ferramenta indispensável ao planejamento
financeiro, isso porque, “quem não sabe quanto gasta, não controla suas dívidas ou não
tem a noção da sua evolução patrimonial, vai ter grandes dificuldades para atingir o
equilíbrio de suas finanças pessoais” (RASSIER, 2010, p. 17).
O orçamento doméstico além de consistir no registro de entrada e saídas dos
recursos, fornece um diagnóstico (retrato) das fontes de renda, das características de
gastos individuais e familiares e, ainda, da capacidade de geração de poupança. O que
torna a prática do orçamento doméstico pessoal ou familiar tão interessante é justamente
sua capacidade de se fazer compreender quais são os limites impostos por determinada
renda e como é possível, ainda que com algum sacrifício, fazer sobrar dinheiro, para as

Conforme Cerbasi (2016) a palavra empreender está normalmente associada ao
sonho de abrir o próprio negócio e trabalhar com o que se gosta. No entanto até que esse
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situações inesperadas e, principalmente, concretizar sonhos.

sonho se torne realidade é necessário muito trabalho, tempo e dedicação. Isso significa que
embora a emoção possa impulsionar o desejo de empreender é preciso desenvolver a
inteligência financeira e racionalizar o plano de negócio. Essa pode ser uma boa
oportunidade de buscar a independência financeira, pois ao empreender está se
construindo a própria riqueza.
O sucesso do empreendimento não depende apenas da capacidade de criação do
mesmo, tendo em vista que o ciclo de vida prolongado depende fundamentalmente do grau
de comprometimento, do planejamento, da organização e do controle. Ou seja, não basta
sonhar com o negócio, é preciso que ele seja viável. Uma boa ideia não garante o seu
sucesso, logo, o melhor negócio é aquele que consegue juntar a experiência e os
conhecimentos do empreendedor com as necessidades do mercado (CHIAVENATO,
2012).
O planejamento faz parte da vida da empresa, dada a necessidade de se estabelecer
um roteiro ou mapa detalhado das ações que serão colocadas em prática e o seu
cronograma de execução. Por isso é imprescindível a elaboração de um plano de negócio,
que consiste em um documento escrito onde são definidos os objetivos de um negócio e
os passos a serem dados, com a finalidade de reduzir os riscos e incertezas (SEBRAE,
2013). Cerbasi (2016) acrescenta que as decisões tomadas pela intuição são equivalentes
a um vôo cego. Como a atividade empreendedora é altamente arriscada, o empreendedor
precisa estar apto a lidar e minimizar esses riscos e o plano de negócio pode colaborar
nessa tarefa.
Ademais, deve-se ter em mente que empreender é uma forma de investir por isso

temporariamente que o negócio seja apenas uma fonte de renda. Mas mesmo nessas
condições não se pode abrir mão do planejamento já que é essencial para promover o
crescimento sustentável e fortalecimento da empresa, bem como garantir que a fonte de
renda não cesse de modo repentino, comprometendo o sustento da família (CERBASI,
2016).
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toda a empresa deveria nascer com o objetivo de elevar o valor do capital do seu dono. Em

Resultados
Ressalta-se inicialmente que as iniciativas propostas no âmbito do projeto “Primeiros
Passos em Economia e Cidadania” são pautadas no nivelamento teórico voltado
basicamente as questões da educação financeira e suas interfaces com outras áreas de
conhecimento, como a economia, a psicologia, a administração e a matemática. Além disso,
as discussões conduzidas nas ações normalmente se traduzem em reflexões, ponderações
e questionamentos abertos por parte dos participantes, com resultados que envolvem a
subjetividade e a construção de exemplos próprios ao cotidiano do público beneficiado
pelas atividades desenvolvidas. Por conseguinte, não são utilizados instrumentos de coleta
de dados nas mesmas.
Além disso, o trabalho de extensão em si tem a finalidade de sensibilizar as pessoas
envolvidas para a importância dos conteúdos abordados e a maneira como esse
conhecimento pode contribuir para mudança de hábito e o estabelecimento de uma relação
mais equilibrada e saudável com o dinheiro, com possíveis melhoras na qualidade de vida.
Com os microempreendedores individuais, enquanto estudo de caso, isso não foi
diferente. O interesse por desenvolver um trabalho direcionado a esse público consistiu na
necessidade crescente de se entender a importância de trazer o planejamento para a vida,
quer seja familiar ou da empresa. O projeto em questão trabalha com as finanças da família,
mas quando se tem a configuração em que a fonte de renda é proveniente de um negócio,
não é possível trabalhar o papel do planejamento e da organização das receitas e despesas

grande dificuldade e despreparo para fazer a separação entre o fluxo de caixa da família e
do empreendimento, especialmente pela característica de pequenos produtores e
prestadores de serviços e pelo fato do trabalho dentro da empresa ser executado por
membros da família. Em alguns casos, inclusive, os participantes disseram desconhecer o
significado do pro labore.
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sem levar essa realidade em consideração.

Com esse diagnóstico, constatou-se o quanto é fundamental o conhecimento de
técnicas de gestão financeira pessoal e familiar, pois como é possível saber em qual
situação se encontra a família e planejar objetivos e sonhos, quando não se tem informação
e controle mais precisos tanto da origem da renda como dos gastos.
A situação se revela ainda mais séria quando a maioria dos participantes relatou ter
iniciado sua empresa sem um planejamento prévio, ou seja, sem um plano de negócio. Isso
reforça a natureza do surgimento de um novo empreendimento muito mais pela
necessidade de uma fonte de renda, do que pela característica de inovação, dificultando
muito a administração dos riscos e a manutenção da rentabilidade do negócio.
Além disso, houve um esforço de sensibilização no sentido de estimular a busca de
novos conhecimentos técnicos, além do alcance do projeto, que melhorem as condições de
gestão e sustentabilidade do empreendimento, haja vista que a fonte de renda da família é
essa. Também se alertou para o fato de que o negócio é um investimento que exige novas
injeções e que pode implicar em retiradas (pro labore) menores por parte dos membros da
família nos primeiros anos de operação da empresa, o que exige muitas vezes o
compromisso do estabelecimento de um padrão de vida familiar mais simples.
Isso implica que sem planejamento e definição de prioridades, dificilmente os
membros da família estarão preparados para lidar com os apelos de consumo imediato e
abrir mão um padrão de vida mais abastado no presente, em prol do crescimento e solidez
da empresa, o que possibilitará uma renda futura maior e a garantia do sustento da família.
Portanto, nas palavras de Cerbasi (2016) deve-se priorizar o plantio e não a colheita.

resultado

dessa

iniciativa

foi

muito

favorável.

A

participação

dos

microempreendedores individuais por meio de questionamentos e depoimentos foi efetiva
durante os dois encontros realizados. Houve uma aceitação dos conteúdos propostos e não
se constatou dificuldades na condução das discussões e reflexões.
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Considerações Finais

Sendo assim, pode-se dizer que a ação cumpriu o seu papel de fomentar o debate
das questões que são próprias a economia, educação financeira, empreendedorismo e
planejamento financeiro. Como mensagem final destacou-se a importância do
autoconhecimento, da definição de prioridades e do planejamento na busca do equilíbrio
das finanças. Reforçando-se ainda, a necessidade de separar o fluxo de caixa da família e
da empresa para melhorar a gestão e sustentabilidade de ambas as partes.
Forma(s) de contato com a ação
(45) 3220 3145 Secretaria do Curso de Ciências Econômicas – Unioeste campus de
Cascavel.
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E A MUSEALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO
ESCOLAR: COMO CRIAR UMA REDE DE MUSEUS ESCOLARES
VOLTADA PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE COLETIVA?
Pedro Louvain 313 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Maria Mariana Andrade314, William Barbosa315, Bruna Kalb316
Área Temática: Ciências Humanas
Linha de Extensão: Educação, Letras e Línguas
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Educação Patrimonial, Patrimônio Cultural Escolar, Museu
Escolar
Resumo
Apesar de a pluralidade cultural estar presente nos Parâmetros Curriculares
Nacionais - PCN´s - como um dos temas transversais do ensino básico, a educação

cultural iguaçuense, material e imaterial, e suas interseções com a educação, a identidade
social e os direitos culturais. Há diversas formas de promover esse debate. Entre as formas
que o projeto encontrou para atingir esse fim foi através de uma série de encontros
quinzenais em diferentes disciplinas escolares do ensino fundamental, possibilitando uma
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patrimonial ainda não foi devidamente incorporada pelas instituições escolares. O objetivo

abordagem transdisciplinar e com pouco impacto no andamento do conteúdo dos
professores do colégio. A partir das discussões realizadas em aulas expositivas e
participativas, e de uma aula externa, a lúdica Expedição ao Tesouro de Foz, foi produzido
um livreto com a redação de cada aluno. Além da realização de um plebiscito estudantil
sobre qual bem cultural municipal deveria ser tombado, foi criado um Museu Escolar com
a participação da comunidade escolar, apontando para uma articulação a médio e longo
prazo de uma rede de lugares de memória da educação de Foz do Iguaçu, interagindo com
as demais cidades da Tríplice Fronteira.
Apresentação
A cidade de Foz do Iguaçu é mundialmente conhecida pelo seu patrimônio natural.
Segundo destino turístico do país, as Cataratas do Iguaçu proporcionam uma experiência
inigualável a quem as visita. Conhecida de longa data pelo povo Guarani, mas pelos
europeus somente a partir da expedição de Cabeza de Vaca em 1540, as Cataratas reúnem
visibilidade de proporções internacionais e vultuosa atenção preservacionista.
Entretanto, não se pode dizer o mesmo do patrimônio relacionado com a ação do
homem na trajetória histórica do município, apesar de sua importância regional e
internacional. Não há nenhum bem cultural tombado na cidade trigêmea pelo IPHAN e nem

agressão e do descarte arbitrário do seu patrimônio, do menosprezo e descrédito aos seus
direitos culturais, a comunidade é “atingida em relação aos seus valores intangíveis, em
face, em especial, do estado coletivo de menosprezo” (BLANK, 2013, p.8).

317

A Lei 1.500/90, que institui a figura jurídica de tombamento municipal está passando por um

processo de revisão com o auxílio do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC).
318

No final de 2014, o Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico decidiu tombar o conjunto

de 40 murais do artista curitibano Poty Lazzarotto (1924-1998). Um desses murais encontra-se no Parque
Tecnológico do Iguaçu, constituindo o único bem tombando em todo o município e conta com acesso restrito.
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pelo próprio município317, e pelo Estado do Paraná há apenas um bem. 318 Frente a este

A educação patrimonial é uma das formas possíveis de fortalecimento da identidade
social e de promoção da cidadania através dos direitos culturais. Os bens culturais não
falam por si, é necessário que sujeitos conscientes falem por eles, dando-lhes algum
sentido. Para que haja uma construção democrática dos múltiplos discursos possíveis é
necessário que o patrimônio cultural seja apropriado pela comunidade na qual estiver
inserido.
Contexto da ação
O objetivo do projeto inicialmente foi promover o debate em torno do
patrimônio cultural, em suas múltiplas dimensões, com uma turma do ensino fundamental
do Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva, localizado em Foz do Iguaçu, a poucos metros
da reitoria da UNILA. Em 1994, a antiga Escola Vila A teve seu nome trocado pela
comunidade escolar, por ocasião da comoção nacional gerada pelo falecimento do piloto
de Fórmula 1.
Através de encontros quinzenais em diferentes disciplinas, foram debatidos temas
como patrimônio cultural da humanidade, patrimônio de Foz do Iguaçu, bens culturais do
colégio e patrimônio cultural pessoal. A última categoria foi elaborada com fins lúdicos e
pedagógicos, objetivando proporcionar aos jovens pensadores a reflexão sobre o fenômeno
da valoração de objetos com forte carga simbólica biográfica, remetendo a aspectos
identitários e a construção da memória individual e coletiva, que extrapolam a
materialidade.
É interessante perceber que o patrimônio cultural é uma categoria comum ao
pensamento ocidental, mas não se resume apenas a ele: “Estamos diante de uma categoria

ocidentais” (GONÇALVES, 2003, p.22). Assim, torna-se importante debater em sala de aula
a incidência recorrente da noção subjetiva de patrimônio cultural em diversas culturas do
globo, por demonstrar uma necessidade humana psicológica oriunda da sua relação
objetiva com a realidade material. O próprio “conceito” por si só pode ser considerado o
instrumento mais elaborado e potente que o homem já inventou, e constitui um “instrumento
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de pensamento extremamente importante para a vida social e mental de qualquer

do desenvolvimento do pensamento, que dificilmente pode ser colocado em uma vitrine”
(DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p. 76).
O patrimônio cultural em todas as suas expressões tem como postulado básico a
valoração. Sua apropriação pelo coletivo é fundamental no processo de sua proteção.
Sendo assim, entre os objetivos iniciais do projeto, está a promoção da reflexão crítica dos
estudantes do Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva sobre o patrimônio cultural e suas
diferentes narrativas em disputa, bem como, publicar um livreto com a redação dos jovens
pensadores, estimulando a autonomia intelectual e a criatividade dos mesmos. Por
demanda da comunidade escolar, a musealização de bens culturais escolares foi um
objetivo encampado pelo projeto ao longo do seu processo de execução, convergindo e
interagindo diretamente com os objetivos previstos originalmente e ampliando seus
desdobramentos.
Procedimentos Adotados

Após o debate sobre diversos bens culturais materiais e imateriais de Foz do Iguaçu,
foi construído um roteiro de aula externa. Assim, realizou-se uma visitação ao Marco das
Três Fronteiras (1903), ao GRESFI (1941 – primeiro aeroporto de Foz) e à Base da Marinha
(1933). Esta aula foi intitulada de forma lúdica como “expedição arqueológica”, por se tratar
de uma “aventura” em busca dos “tesouros” culturais “perdidos”, e recebeu cobertura de
telejornais da região e do site da UNILA. Na aula seguinte foi realizado um plebiscito

•

Patrimônio Cultural Material: Marco das Três Fronteiras (9 votos), GRESFI (7
votos), Base da Marinha (4 votos), Templo Budista (3 votos) e Ecomuseu (2 votos).
Patrimônio Cultural Imaterial: Feira de Artesanato e Alimentos – FARTAL (9
votos), Lenda das Cataratas (8 votos) e Shawarma (5 votos).

Como relatado previamente, uma atividade imprevista pelo cronograma inicial do
projeto foi a criação de um Museu Escolar. A origem dos “museus de educação” ou “museu
pedagógico” remonta às grandes exposições universais do século XIX, destinadas
geralmente a exibir o progresso técnico das nações, e em muitos casos à formação dos
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simbólico de tombamento e registro de bens culturais, que teve o seguinte resultado:

sistemas educativos nacionais e formação de professores (ALVES; REIS, 2013, p.335). O
hábito de musealizar objetos escolares possui um histórico considerável, e a tipologia
museológica aqui trabalhada também é relativamente bem consolidada:
Várias denominações – Museus da escola, Museu Pedagógico, Museus de História
da Educação, Museus escolares - podem ser encontradas para definir as novas
concepções de museus da herança educativa e os que mantiveram continuidade desde
suas origens e sofreram reconfigurações em suas funções. (Ibid, p. 337)
Para Alves e Reis (2013, p.337), os museus escolares, espalhados por todo o Brasil,
“são museus pequenos que, em sua maioria, funcionam em espaços reduzidos e cuja
constituição, trajetória e características ainda carecem de estudos por parte da Museologia
e da História da Educação”. Museus escolares apresentam pressupostos comuns aos dos
museus comunitários (VARRINE, 1995, p.19), e seu papel enquanto agente incomparável
da educação permanente da comunidade baliza-se na Carta de Santiago de 1972. O
conceito de musealização utilizado no projeto é o da valorização de objetos (CURY, 1999,
p.50, apud SANTOS; LARSEN, 2013, p.216), “incluindo um conjunto de fatores e de
procedimentos (inventário, pesquisa histórica e agregação de valor) que possibilitam que
os objetos materiais, que resistiram ao tempo e que foram separados ao longo da história
da escola” (SANTOS; LARSEN, 2013, p.216), sejam expostos ao público.
Com uma tiragem de 1.000 exemplares, foi produzido o livreto Nosso Tesouro
Cultural em Foz, com a publicação das redações de 26 estudantes, mais a redação do
diretor auxiliar, da pedagoga, da museóloga e do coordenador do projeto. Os jovens
pensadores foram convidados a dissertar sobre seu patrimônio cultural pessoal, fornecendo
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uma foto do mesmo, e sobre qual bem cultural municipal eles achavam que deveria ser

Figura 1: Capa do livreto com a Redação dos discentes.
Foto de Capa: Mayara Campany.
O museu escolar foi construído. Sete expositores de vidro com espessura de 6mm
foram utilizados para expor objetos históricos (mimeógrafo, máquina de datilografar,
videocassete, impressora matricial e antiga calculadora da APM), antigos modelos de
uniformes e fotos históricas da trajetória física e das pessoas da escola. Dois antigos
desenhos feitos à mão foram emoldurados: um feito por um estudante, eleito o logo da
escola na época, e o outro por um professor, eleito para ser a primeira bandeira da escola.
Ao lado dos desenhos, a antiga bandeira do colégio e o quadro com a fotografia da falecida
primeira diretora, uma homenagem demandada pelos profissionais da escola. Um tecido
branco de brim, pincéis e tintas de variadas cores foram entregues aos alunos em uma aula
com a professora de artes, dando vida a uma bandeira de 3x5m.
Concluímos esta etapa do projeto em uma solenidade que contou com a presença
da Pró-reitora de Extensão, dos diretores da escola, de toda a equipe pedagógica da escola
e de centenas de estudantes, inaugurando o museu escolar junto com o lançamento do
livreto Nosso Tesouro Cultural em Foz. A cerimônia foi realizada de manhã (mais ampla),
de tarde e à noite, para tentar alcançar o maior número possível de pessoas. Houve uma

dos municípios próximos. Esta ampla divulgação contou com o apoio dos profissionais
técnicos da Secretaria de Comunicação da UNILA.
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visibilidade satisfatória da mídia, com a cobertura de dois canais televisão, anúncios na

Figura 2: Cobertura midiática da Inauguração do Museu Escolar.
Foto: RPC 2ª Edição.
Na ocasião, foram lançados dois novos objetivos. Para dar valor à opinião expressa
no plebiscito dos discentes, e como forma de exercício de cidadania, foi dado início a dois
abaixo-assinados: o primeiro reivindicando o tombamento do Marco das Três Fronteiras no
nível estadual e o outro no nível federal.

Resultados
O balanço em relação à experiência do projeto piloto é positivo. A possibilidade de
levar para outras instituições a metodologia de trabalho desenvolvida na teoria e
corroborada na prática, respeitando as especificidades e vontades dos grupos sociais
envolvidos, deve ser levada a sério. Diversos fatores convergem para a construção de uma
rede de museus escolares na cidade de Foz do Iguaçu, sem deixar de lado as possíveis
articulações sociais no âmbito da Tríplice Fronteira. As intenções de preservação de

Rede do Patrimônio Escolar de Foz do Iguaçu. Com o transporte a ser disponibilizado pela
universidade, a perspectiva futura é realizar passeios mensais, destinados inicialmente à
educação infantil e da terceira idade, de visitação às unidades da Rede. Ao submeter os
passeios na modalidade “Eventos” do edital PROEX/UNILA de fluxo contínuo de ações de
extensão, e logrando-se aprovação, possibilitar-se-á uma certificação dinâmica aos seus
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patrimônio cultural do ensino já foram mapeadas no Colégio Estadual Monsenhor

participantes e ministrantes, através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (SIGAA).

Considerações Finais
A discussão em torno do museu escolar deve estar ancorada com uma gama de
atividades pedagógicas a serem desenvolvidas tanto no âmbito geral da escola quanto no
âmbito das disciplinas. O próximo desafio do projeto é realizar cursos de formação
continuada de docentes em didática patrimonial, sobre como trabalhar com espaços de
memória através de diferentes matérias escolares. A carga horária do curso deverá ser
superior à demandada para progressão no plano de carreira dos servidores do estado do
Paraná (20h).
A Campanha pelo Tombamento do Marco das Três Fronteiras também é uma forma
de mensurar a vontade popular pela demanda pleiteada. Só será aberto o processo de
tombamento caso haja ressonância popular. Por isso, o abaixo-assinado será distribuído a
voluntários cadastrados convocados através de uma campanha publicitária. Após três
meses, o material será contado e passará por uma avaliação sobre o volume alcançado,
quando se decidirá o subsequente encaminhamento, ou não, às autoridades competentes.
A pergunta elaborada no título não possui uma resposta única nem tão pouco
unívoca. Longe de criar uma receita de bolo para respondê-la, o projeto se debruça mais
na promoção da reflexão do que na elaboração de uma fórmula didática engessada,
respeitando a temporalidade da comunidade externa e construindo com ela uma relação

extensao.tekohaguasu@unila.edu.br
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EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA, FALA SÉRIO! DESCONSTRUINDO A
IDEOLOGIA DE GÊNERO
Giseli Monteiro Gagliotto319 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Eritânia Silmara de Brittos 320, Franciele Lorenzi321,
FranciéleTrichezMenin 322 Gisele Arendt Pimentel 323

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Infância e Adolescência
Modalidade: Comunicação Oral

Esta oficina é uma atividade desenvolvida na formação de professores através do
Projeto de Extensão intitulado: Laboratório de Educação Sexual Adolescer, em caráter
permanente, desenvolvido na UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão – PR. O objetivo é
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Palavras-chave: Laboratório Adolescer; Sexualidade; Educação Sexual.

desconstruir as confusões teóricas equivocadamente nomeadas como "ideologia de
gênero", junto à comunidade acadêmica, objetivando uma abordagem interdisciplinar
acerca da Sexualidade na perspectiva da Educação Sexual Emancipatória.

Apresentação
O objetivo da oficina é explorar o conceito de Sexualidade e compreender que ela é
uma característica inerente ao ser humano, expressa de muitas formas e em todas as fases
da vida. Pretendemos discutir com os participantes - como as pessoas de diferentes idades
manifestam sua Sexualidade e afetividade para com aqueles que estão ao seu redor,
desmistificando preconceitos quanto às expectativas sociais relativas às identidades de
gênero.

Procedimentos Adotados
A oficina consiste em aplicação de atividades dinâmicas e interativas que
potencializam a construção de conceitos relativos à Sexualidade, ao Sexo e a Educação
Sexual. A ação está dividida em três momentos. No primeiro momento, abordamos a
importância da Sexualidade e como ela se manifesta nas diferentes fases do
desenvolvimento humano, através da dinâmica "Linha da Vida".
O grupo de participantes será organizado em semicírculo. E questionado quanto aos
momentos em que a vida tem início e término. Essa representação resulta em uma linha do

o grupo as fases que passamos durante a nossa existência, a saber – Infância /
Adolescência / Idade Adulta / Terceira Idade. Marcar essas fases no lugar identificado.
Após o levantamento das fases da vida, o grupo é convidado a compor quatro
equipes, cada uma dessas equipes recebe uma tarjeta com a identificação de uma das
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tempo assinalada no quadro de giz ou em papel pardo. Ao mediador da oficina cabe, ouvir

fases do desenvolvimento humano supracitadas. Cada grupo deverá listar numa folha de
ofício todas as formas de afeto expressas nesses períodos correspondentes à tarjeta.
Na sequência, cada grupo apresentará seus resultados, que serão organizados
conforme a fase determinada àquele grupo. Quando todos os resultados tiverem sido
apresentados, podemos comparar as expressões de afeto representadas na atividade,
verificando as semelhanças e as diferenças no exercício da Sexualidade em cada fase da
vida.
Com base na Psicanálise, corroboramos com a concepção de sexualidade como
força motriz e que sua manifestação está presente ao longo da existência humana.
Conforme Freud (1996) "muito antes da puberdade já está completamente desenvolvida na
criança a capacidade de amar" (p. 125).
Conceituar Sexualidade vai muito além do relacionamento sexual ou das
características biológicas que marcam nossa existência. Neste sentido, concordamos com
a descrição de Almeida (2008) em que

Podemos definir sexualidade como um conjunto colorido que contém
contato, relação corpórea, psíquica, sentimental, desejo voltado a pessoas e
objetos; sonhos e delírios; prazer, gozo e dor; perda, sofrimento e frustração;
crescimento e futuro; consciência, plenitude do presente e memória do passado;
processos estes que vão sendo elaborados e dando espaço para novas
conquistas (p.03).

O segundo momento da oficina consiste em instrumentalizar os participantes da ação

marcas se diferenciam da identidade, da orientação e da expressão sexual. Abordamos
ainda o uso da Educação Sexual numa perspectiva Emancipatória que conforme Figueiró
(2014) pode ser definida como
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através da discussão dos conceitos de Sexualidade, conforme mencionado acima, de Sexo

toda ação ensino-aprendizagem sobre a sexualidade humana, seja em nível de
conhecimento de informações básicas, seja em nível de conhecimento e/ou discussões e
reflexões sobre valores, normas, sentimentos, emoções e atitudes relacionados à vida
sexual (p.44).

A Educação Sexual está presente nas mais diversas situações do nosso cotidiano;
são conhecimentos e informações que dizem respeito ao corpo, à sexualidade e ao sexo.
Desta forma defendemos a educação de crianças e adolescentes no espaço escolar com
o intuito de formar pessoas com responsabilidades e conhecimentos sobre sua
sexualidade, sobre si e o outro. Bem como, acreditamos que a partir de uma Educação
Sexual Emancipatória, estaremos instrumentalizando as crianças e os adolescentes contra
quaisquer tipos de violências entre elas, a de gênero, uma das violências mais frequentes
dentro das escolas.
Nesse sentido, o conceito de gênero que embasa as discussões e os estudos está
em
[...] englobar todas as formas de construção social, cultural e linguística implicadas
em processos que diferenciam mulheres e homens, incluindo aqueles processos que
produzem seus corpos, distinguindo-os e separando-os como corpos dotados de sexo,
gênero e sexualidade. O conceito de gênero privilegia, exatamente, o exame dos processos
de construção e distinções – biológicas, comportamentais ou psíquicas percebidas entre
homens e mulheres (MEYER, 2013, p. 16).

A partir disso, no terceiro momento, finalizamos a ação mediante a disponibilização

nos participantes da ação, a responsabilidade social em atuar contra as formas de
preconceitos, fazendo-os refletir sobre os equívocos e a má interpretação de um
conservadorismo exacerbado quando se trata de gênero. Não existe ideologia de gênero,
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de imagens que denunciam as estatísticas de violência contra crianças e adolescentes,

o que existe é a luta por direitos iguais e uma educação para a emancipação humana livre
de estereótipos historicamente construídos.

Resultados

Nossa sexualidade nos acompanha em todos os espaços que frequentamos, e na
ESCOLA NÃO É DIFERENTE; influenciamos e somos influenciados pelas relações que
estabelecemos com outros sujeitos.
Uma Educação Sexual Emancipatória, segundo Paulo Freire, pressupõe um
intervenção política, histórica, cultural, social e intencional. Requer uma formação cada vez
mais significativa e consciente, durante toda vida dos indivíduos, para a autonomia.
Desta forma, cabe ao professor criar oportunidades para que as crianças e os
adolescentes possam expressar seus sentimentos, rever os tabus, preconceitos e valores
sobre as questões da sexualidade humana.
Esses espaços possibilitam refletir, aprender e debater para formar novas opiniões;
Para isso, Silva (2009) nos alerta que é necessário contemplar a Educação Sexual como

[...] toda ação que envolve uma aprendizagem sobre sexualidade humana, que
esteja inserida em um conjunto de representações, valores, vivências e regras,
pertencentes a todo gênero humano. Para isto, faz- se necessário que os educadores,
possam desenvolver diretrizes e princípios filosóficos, éticos e políticos emancipatórios, a
partir da consideração da ação de resistência e afirmação de novas culturas e valores
presentes na sociedade brasileira atual, com o reconhecimento de que há uma marcha de

E para que a Educação seja de fato emancipatória, as atividades permanentes que
o Laboratório Adolescer vem desempenhando articulam política, cultura e pedagogia
referente a sexualidade no espaço educativo. Defendemos a partir do projeto a superação
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cidadãos e cidadãs em busca de seus direitos e identidades, dando condições para

dos tabus e preconceitos formados sobre a Sexualidade mesmo no século XXI. A confusão
entre sexo e Sexualidade colocam as duas com o mesmo significado, porém a Sexualidade
vai para além do sexo, ela envolve sentimentos, atitudes, valores, normas, culturas e
sociedades. Temos assim a perspectiva de educar para a emancipação humana,
valorizando a participação de todos os envolvidos, estabelecendo relações no cotidiano a
partir da realidade vivenciada por cada indivíduo.
Considerações Finais

A partir do Laboratório Adolescer buscamos construir um espaço de formação, o qual
articula os conhecimentos científicos sobre Educação Sexual com os acontecimentos
cotidianos nos espaços educativos. Os conhecimentos científicos e históricos em Educação
Sexual envolvem conceitos, costumes, valores e culturas. Este dever de educar para a
Sexualidade é árduo, mas é de extrema necessidade considerando que as práticas
educativas contribuem para a prevenção e preparação dos indivíduos frente aos riscos
presentes na sociedade, dentre eles os preconceitos referentes ao gênero.
Salientamos que é de suma importância o desenvolvimento de projetos que
contemplem o tema Sexualidade e Educação Sexual nas escolas, pois acreditamos que é
necessário ir além das ações pontuais, adentar os espaços educativos para implementar
ações que envolvam crianças, adolescentes, professores, pais e a comunidade educativa
em geral. Pretendemos abranger os direitos educativos, políticos e sociais com projetos de
nível governamental.

Educação e Sexualidade – LABGEDUS.
Telefone: (46) 3520 3853
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giseligagliotto@ig.com.br;

eritania17@hotmail.com;
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EFEITO DA INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIOS EM UM PERÍODO DE OITO
SEMANAS SOBRE AS CAPACIDADES FÍSICAS DE IDOSAS PARTICIPANTES DE
GINÁSTICA LOCALIZADA
Alberto Saturno Madureira¹ (Coordenador do Projeto de Extensão Coração de Ouro)
Participante: Giovani da Silva Coelho² (Acadêmico Voluntário do Projeto de Extensão Coração de
Ouro)
Karine Silveira² (Acadêmica Voluntária do Projeto de Extensão Coração de Ouro)
Ricardo Brandt¹ (Colaborador do Projeto de Extensão Coração de Ouro)

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Terceira Idade
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: terceira idade; envelhecimento; saúde;

Resumo

O presente trabalho teve por objetivo verificar possíveis efeitos quando da
interrupção por oito semanas de um programa de exercício físico (ginástica) sobre a
capacidade física em mulheres (15) com idade entre 60 e 75 anos todas participantes do
Projeto Coração de Ouro que realiza atividades de ginástica e atividades lúdicas com
enfoque na qualidade de vida das envolvidas e são realizadas três vezes por semana

avaliação em fevereiro de 2017 (pós-teste). O objetivo da pesquisa é indicar se houve
alterações nas capacidades físicas destas mulheres idosas, neste período de férias que é
caracterizado como interrupção.

Apresentação
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(segunda, quarta e sexta), com duração de 60 minutos. As avaliações físicas foram feitas

O envelhecimento é um processo de degradação progressiva e diferencial, no
qual afeta todos os seres vivos e o seu termo natural é a morte do organismo, porém o
mesmo varia de indivíduo para indivíduo de acordo com o nível biológico, psicológico e
sociológico no qual cada um se situa.
O envelhecimento, de fato é uma parte integral e natural da vida, porém a maneira
do indivíduo passar por esse processo não é de exclusiva dependência da nossa condição
genética, mas também do que fazemos, como e onde passamos nossas vidas e com os
tipos de coisas que nos defrontam (HEIKKINEM, 2005).
Meirelles (1999) destaca que a atividade física, quando se trata do envelhecimento
fisiológico é primordial, pois a mesma provoca um retardamento do processo de
envelhecimento, este que é inevitável, através da manutenção de um estado saudável,
afastando os fatores de riscos comuns na terceira idade. Trabalhando nesta linha de
raciocínio, Geis (2003) aponta que a idade não deve estabelecer fronteiras no modo de
viver e que a atividade física deixa evidências de efeitos positivos na atividade motora
regular e contínua, nas capacidades intelectuais e proporciona momentos de recreação.
A falta de atividade física na terceira idade se torna preocupante, pois a mesma está
relacionada como causa de inúmeros danos a saúde e tem como consequência
(diretamente ou indiretamente) o aparecimento de doenças como obesidade, problemas de
coluna, hipertensão, doença arterial coronariana e ansiedade (OURIDES e FERNANDES,
1997).
Como o grupo de pessoas mais velhas é o que mais cresce na população brasileira,

2009).
Barbosa (2000), diz que é de suma importância o profissional da Educação Física
estudar e conhecer as características do processo de envelhecimento para assim, criar uma
melhor inserção de exercícios físicos para idosos. Os educadores físicos têm como desafio
promover exercícios físicos que sejam atrativos e estimulantes para promover a adesão

Página

envelhecimento bem-sucedido, e isto justificativa a necessidade destas políticas (WOLFF,

703

isto se torna o principal desafio para as políticas públicas, para que oportunize o

dos praticantes, embasados em fundamentos científicos e estruturados e adequados
(Carvalho, 2012, apud LOUREIRO e OLIVEIRA, 2009).

Procedimentos Adotados

O projeto é desenvolvido e estruturado com aulas de exercícios funcionais divididos
para cada grupo muscular com o objetivo da melhoria dos níveis de aptidão física
relacionada à saúde, exercícios de flexibilidade, esta que é um componente da aptidão
física relacionada à saúde, que são atribuídos em forma de alongamento, importante nesta
faixa etária e atividades lúdicas, que tem várias características nestas atividades, como
atividades que visam o equilíbrio, atenção, caminhadas, formas variadas de movimentação
corporal, entretenimento e criatividade, e por fim, a integração e socialização, fator muito
motivador citado pelos próprios participantes para que eles se mantenham no projeto.
A população beneficiada é de terceira idade e desta forma são atribuídos
testes físicos adequados para os mesmos, para que não ocorram problemas. São
realizados treinamentos para a aplicação dos testes pelos voluntários juntamente com o
orientador. Estes testes possuem uma ordem já determinada começando do mais simples
para o mais complexo. Os testes são os seguintes: para a medida de massa corporal é
utilizada uma balança (PROESP-BR, 2015); para a medida de estatura é utilizado um
estadiômetro (PROESP-BR, 2015); para o teste de flexibilidade, é utilizado o banco de
Wells, no qual é anotado o melhor alcance de três tentativas (Rikli e Jones, 1999, apud

rápido de três tentativas (Williams e Greene, 1990, apud MATSUDO, 2000); para o teste de
equilíbrio é determinado um ponto no qual o participante irá se situar e outro ponto feito na
parede, que será seu ponto de referência para concluir o teste. São feitas três tentativas
onde o objetivo é que alcancem o tempo de trinta segundos apoiando-se de apenas um pé
no chão (fica por opção do participante qual será seu pé de apoio), o outro fica flexionado
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MATSUDO, 2000). Para o teste de caminhada, são feitas medidas no chão com partida e

(Williams e Greene, 1990, apud MATSUDO, 2000); para o teste de flexão de cotovelo,
utiliza-se uma cadeira e um haltere com peso de 2,02 kg, e assim o participante tenta
realizar o maior número de flexões de cotovelo, feitas de maneira correta e adequada, em
um tempo de 30 segundos em uma única vez (Rikli e Jones, 1999, apud MATSUDO, 2000);
para o teste de levantar da cadeira, utiliza-se uma cadeira, no qual o participante procura
levantar e sentar da cadeira dentro de trinta segundos o maior número de vezes possíveis,
sendo uma única vez (Rikli e Jones, 1999, apud MATSUDO, 2000). Foram utilizadas a
estatística descritiva (média e desvio padrão) e após a realização do teste de normalidade
(Spearman) os dados não seguem uma distribuição normal e desta forma para comparação
dos dados (pré e pós testes) utilizou-se o teste de Wilcoxon (p<0,05).

Resultados

Como resultados foram obtidos as médias e os desvios-padrão tanto do pré (feitos
em novembro de 2016) e do pós-testes (feitos em fevereiro de 2017).
O quadro 1 procura apresentar os resultados alcançados pelo grupo com a média e
o desvio-padrão em relação ao pré-teste e ao pós-teste.
Momento

dos

Testes

Valores Médios e
Desvios-padrão (Pré)

Valores Médios
e Desvios-padrão (Pós)

ESTATURA PRÉ (cm)

157,9 ± 0,74

157,4 ± 0,77

MASSA CORPORAL (kg)

66,5 ± 15,3

66,2 ± 15,6

FLEXIBILIDADE (cm)

31,0 ± 5,0

27,9 ± 5,21

CAMINHADA (s)

2,06 ± 0,4

2,01 ± 0,2

FLEXÃO DE COTOVELO (r)

22,3 ± 4,9

22,1 ± 3,0

LEVANTAR DA CADEIRA (r)

15,3 ± 3,5

14,8 ± 2,9

EQUILÍBRIO (s)

27,3 ± 5,5

26,3 ± 6,8
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Variável

a) Para a medida da estatura (cm) no pré-teste a média e o desvio-padrão
foram 157,9 ± 0,74, respectivamente; e o pós-teste apresentou os valores foram de 157,4
± 0,77, também para a média e para o desvio-padrão. Não houve diferença estatisticamente
significativa entre os valores.
b) Para massa corporal (kg) o pré-teste apresentou os valores de média e
desvio-padrão 66,5 ± 15,3 de modo semelhante no pós-teste os valores de 66,2 ± 15,6,
respectivamente. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os valores.
c) Para o teste de flexibilidade (cm) no pré-teste os valores foram de 31,0 ±
5,0 e no pós-teste de 27,9 ± 5,21, média e desvio-padrão, respectivamente. Houve
diferença estatisticamente significativa entre os valores (p <0,05). O que justifica essa
diferença é a questão da idade, na qual, quanto mais idosa a pessoa, menor sua
flexibilidade, por isso quando não há a estimulação da mesma, existe uma queda
progressiva em seus níveis (Dantas, 1999, apud SANTOS, 2010).
d) Para velocidade da caminhada (s) o pré-teste indicou 2,06 ± 0,4 e o pósteste, de 2,01 ± 0,2. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os valores.
e) Para o teste de flexão de cotovelo (r) os valores alcançados no pré-teste foi
de 22,3 ± 4,9 e o no pós-teste de 22,1 ± 3,0. Não houve diferença estatisticamente
significativa entre os valores.
f) Para levantar da cadeira (r) o pré-teste apresentou valores de 15,3 ± 3,5 e
o pós-teste valores de 14,8 ± 2,9. Não houve diferença estatisticamente significativa entre
os valores.
g) Para o teste de equilíbrio (s) as mulheres apresentaram valores de 27,3 ±

.

Considerações Finais
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5,5 e o pós-teste valores de 26,3 ± 6,8. Não houve diferença estatisticamente significativa

Como o envelhecimento é um processo biológico que ocorre com o passar dos anos,
sendo que os exercícios físicos podem promover melhoria e/ou manutenção na saúde física
e mental do idoso, os resultados foram considerados positivos, uma vez que com exceção
do teste de flexibilidade, os demais não apresentaram diferenças estatisticamente
significativa, e desta forma pode-se inferir que não houve um declínio significativo nas
capacidades físicas das idosas, estes resultados podem sugerir que as mesmas não
apresentaram um estilo de vida sedentário neste período de interrupção, praticando no
mínimo, as atividades da vida diária (AVD). Porém, deve-se se ressaltar que como houve
diferença na flexibilidade, o resultado é negativo, uma vez que a flexibilidade é uma valência
primordial na saúde do idoso. Estes resultados permitem inferir acerca da relevância do
exercício físico na terceira idade.

Forma(s) de contato com a ação

Giovani da Silva Coelho - giosilva95@gmail.com
Alberto Saturno Madureira - albertosmadureira@gmail.com
Karine Silveira – karinesilveiraa@gmail.com
Ricardo Brandt – ricabrandt@gmail.com
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ELEMENTOS PARA O ENSINO DE ORTOGRAFIA NO NÍVEL FUNDAMENTAL I
– SÉRIES INICIAIS
Rita Maria Decarli Bottega324 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Annye Marrye Albuquerque 325, Christian da Silva Costa326

Área Temática: (Linguística, Letras e Artes)
Linha de Extensão: (Alfabetização, leitura e escrita)
Modalidade: (Comunicação Oral/Oficina/Minicurso)
Palavras-chave: ensino; formação docente; ortografia.

Resumo
O projeto objetivou proporcionar aos alunos do curso de formação de docentes do
Colégio Estadual Eron Domingues/Marechal Cândido Rondon conhecimentos sobre o
ensino de ortografia. As atividades foram aplicadas no 2º semestre/2016, em três

projeto foi considerado muito interessante e pertinente para a formação dos alunos, futuros
professores das séries iniciais. Desta forma, pode-se afirmar que o cronograma e os
objetivos propostos foram atingidos.
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momentos, em forma de oficinas, que abordaram os elementos teóricos e práticos sobre o

Apresentação

A professora Mirna Wissmann, coordenadora do Curso de Formação de Docentes
do Colégio Estadual Eron Domingues, manifestou interesse em receber um projeto sobre
ensino de Língua Portuguesa. Este pedido foi atendido pela coordenação do subprojeto do
PIBID de Letras-Língua Portuguesa à época. Em contatos como a coordenação do Curso
de Formação de Docentes do Colégio, definiu-se pelo trabalho com o tema “Ortografia”,
pois, segundo a referida professora, os alunos apresentam algumas dificuldades em
relação a este tipo de ensino, que é fundamental para um professor do ensino em séries
iniciais. Via de regra, os textos escritos dos alunos das séries iniciais são corrigidos quando
apresentam problemas de ortografia, mas não há um trabalho mais extenso, organizado e
programado para o melhor domínio da ortografia por parte dos alunos em seus textos. Além
disso, na própria formação dos professores (seja no Curso de Formação de Docentes, seja
na licenciatura em Letras) esse tema costuma ser pouco abordado, principalmente para as
situações de letramento. O trabalho do professor com a ortografia acaba, em grande parte
das vezes, restringindo-se às correções pontuais no texto do aluno, o qual, não raras vezes,
grafa incorretamente a palavra no texto seguinte, sendo novamente corrigido, gerando,
assim, um ciclo baseada na recorrência da correção. Morais (2001) aponta a necessidade
de um trabalho sistemático com o ensino de ortografia em sala de aula, principalmente nas
séries iniciais, momento em que o “erro de escrita” não deve ser supervalorizado, dado o
momento em que a criança está em fase inicial do domínio do sistema de escrita. Sabe-se

que possam contribuir para a aquisição do sistema de escrita por parte do aluno. Desta
forma, é importante que os professores das séries iniciais estejam preparados para este
ensino. Segundo Moraes (2001, p. 35):
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que dominar elementos para o ensino da ortografia é importante para o docente,

a ortografia é uma convenção, uma invenção histórica necessária para suprir
limitações da notação alfabética e que constitui em si um objeto de conhecimento e
esperamos que isso seja ensinado de forma sistemática na escola. O professor deve expor
os casos comuns de ortografia que ocorrem no dia a dia com seus alunos com o intuito da
reflexão para evitar erros futuros. Ou seja, é preciso ir além das correções tradicionais...

Nesse sentido, o erro possui uma função muito importante, pois ele revela o nível do
aluno e deve servir como diagnóstico para trabalhos futuros, conforme expõe Geraldi (1991)
e Riolfi, et al (2008). Não basta que o professor assinale os problemas ortográficos nos
textos dos alunos e repetir este procedimento para as mesmas incorreções durante todo o
ano letivo. Sabe-se que anotar a palavra “escrita errada” somente não garante que o aluno
apreenda a forma correta e que a utilize em outro momentos, quando for novamente
produzir textos.
Levando em conta os elementos em relação à justificativa já expostos e o contexto
de elaboração e execução, o projeto “Elementos para o ensino de ortografia para o Nível
Fundamental I – séries iniciais” teve os seguintes objetivos gerais:
a) Proporcionar aos alunos do curso de formação de docentes um conhecimento
acerca do ensino de ortografia para alunos do ensino fundamental; b) Estimular o
aprendizado da língua portuguesa, bem como o conhecimento das normas ortográficas e
seu ensino.
Como objetivos específicos, procurou-se: a) Analisar textos escolares para avaliação
e observação dos erros ortográficos cometidos pelos alunos; b) Elaborar atividades práticas

A elaboração e execução do projeto ocorreu a partir de três momentos distintos,
organizados por etapas, de julho a novembro/2016, sendo elas: etapa 1: organização; etapa

Página

Procedimentos Adotados

711

para o ensino com a ortografia nas séries iniciais.

2: execução; etapa 3: avaliação e registros do projeto. Os procedimentos pertencentes a
cada uma das etapas são:
Etapa 1: atividades realizadas na universidade referente à elaboração do projeto,
que incluiu contato com a escola, reuniões e preparação das atividades com a equipe de
trabalho, correção das tarefas após os encontros.
A etapa 2, de execução, diz respeito à realização de oficinas, modalidade escolhida
para que fosse possível abordar os aspectos teóricos e também elaborar atividades práticas
e realizar a avaliação de textos de alunos, para que a questão da ortografia fosse
corretamente compreendida. Os alunos do Curso de Formação de docentes assistiram a
vídeos sobre o tema e realizaram leituras prévias, como tarefas a serem realizadas em
casa. Cada uma das três oficinas, com três horas de duração, foram realizadas no próprio
Colégio Estadual Eron Domingues, de Marechal Cândido Rondon, em três encontros
distintos, no turno vespertino, em horário destinado à preparação pedagógica das alunas
(chamadas de horas de estágio), sendo eles: dia 03 e 15 de agosto e 5 de setembro de
2016, no horário das 13:20 horas às 15:55 horas. Os conteúdos abordados na Etapa 2
foram os seguintes:
- A importância do ensino com ortografia em sala de aula e a relação professor-aluno:
as profecias auto-realizadoras e a relação com a ortografia; o professor é modelo para a
criança-aluno; usar o “ainda” para se dirigir ao desempenho ortográfico dos alunos; o
cuidado com o “rótulo do aluno” em relação à sua produção escrita.
- A avaliação de textos e os aspectos de ortografia: a necessidade de uma tabela de
correção de textos, para o critério de ortografia e a importância de uma avaliação

apostilas em relação ao trabalho com ortografia.
- Elementos para o trabalho com ortografia do 1º ao 5º ano: a função do “erro”
ortográfico e a função do diagnóstico de escrita. A função da fixação/memória. O sentido
do uso pelo aluno de duas formas ortográficas em um mesmo texto.
- A necessidade de clareza dos níveis de domínio por turma.
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diagnóstica e do trabalho com as dificuldades que os alunos possuem e que são

- Tipos de dificuldades de ortografia e formas de trabalho de cada uma em sala de
aula; a relação oralidade e escrita no texto produzido pelo aluno (vídeo sobre oralidade e
escrita, do prof. Marcuschi – UFPE, 2015) e sobre a ortografia na sala de aula, de Artur
Gomes de Morais (2001).
- Encaminhamentos pedagógicos para o trabalho com o trabalho com
ortografia em sala de aula: algumas atividades práticas para o uso de tempos verbais, usos
de “rr” e “ss”, “sc” e outros casos; a caderneta ortográfica e sua importância e uso em sala
de aula; a relação dos primitivos e derivados na escrita das palavras.
Etapa 3: na avaliação e registros do projeto, destacamos as atividades realizadas
após a conclusão das oficinas:
- Avaliação do projeto pela equipe de trabalho;
- Atualização do blog do PIBID de Letras-Língua Portuguesa, que foi coordenado
pela profa. Rita até 30 de junho de 2016, sendo depois desta data coordenado pela profa.
Mirian Schröder;
- Elaboração do texto preliminar para publicação no SEU 2017 e elaboração do
relatório final.

Resultados

Entende-se por resultados as atividades desenvolvidas, quando a ação envolver
coleta de dados ou estudo de caso, estes devem ser inseridos, analisados e discutidos.
Além desse aspecto que aponta a relevância do projeto em relação ao público e ao

público de alunos. O projeto envolveu dois alunos do PIBID, um bolsista e uma aluna
formada em 2015 que continuou a fazer parte do PIBID como voluntária. Para estes dois
alunos, a experiência mostrou-se enriquecedora, pois foi uma atividade de docência
diferenciada.
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tema (alunos do 4º ano do Curso de Formação de Docentes), ressalta-se que foi também

Com o projeto, ocorreu também a aproximação entre a universidade e o Colégio, o
que trouxe inúmeras trocas de experiências interessantes, além do estreitamento do
diálogo entre as duas instituições. O projeto contou com o apoio do LABEL – Laboratório
de Ensino de Línguas. Pelos aspectos expostos, podemos afirmar que os objetivos
propostos foram atendidos e os resultados foram muito positivos.

Considerações Finais

Os elementos positivos já foram expostos acima e ressalta-se a importância da
relação universidade-escola, especialmente como o Colégio Estadual Eron Domingues,
que é um colégio que recepciona os estagiários do Curso de Letras, tanto para atividades
de estágio no Nível Fundamental, quanto no Nível Médio. Outro aspecto relevante diz
respeito à contribuição na formação de futuros professores das séries inicias. Não há
aspectos negativos a mencionar.
Forma(s) de contato com a ação
Profa. Rita Maria Decarli Bottega – e-mail ribottega@uol.com.br
Telefone (45) 3284-7845 – Curso de Letras.
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EQUIPE BAJA CATARATAS: PROJETO MINI-BAJA SAE NA UNIOESTE
Gustavo Adolfo Velazquez Castillo327 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Fabio Zardinello (Apresentador) Thalysson Pereira Cavalcante, Iago
Oliveira de Almeida, Emanuela Dotti Chioquetta, Mirian Luana Mayer, Felipe Marques da
silva, Andriel Maximiano Bernal, Nathan Costa Dias, João Víctor Silva, Samuel Frasson da
Silva, Marcelo Augusto Braga Zortea, Lucas Begnini, Bruno Fazolli Câmara, Bruno
Henrique Côco Bragantine, Marcos Antonio de Sousa Junior, Eduardo Murilo Richardi, Jean
Felipe Nunes Neto, Gustavo Mazoni Capuani, Leonardo Rodrigues dos Santos, Julio Cezar
Maia Junior.

Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Desenvolvimento Tecnológico)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Projeto Mecânico; Mini Baja; Competição Baja SAE Brasil.
Resumo

O projeto Baja SAE tem como principal objetivo o desenvolvimento acadêmico e
pessoal de estudantes de engenharia mecânica e elétrica. Os alunos se organizam em
grupos (equipes) que projetam e fabricam o protótipo de um veículo para terreno acidentado

universidades brasileiras. Este projeto é um desafio que busca estimular os estudantes a
complementarem os estudos teóricos com conhecimentos práticos desenvolvidos durante
o projeto, construção, montagem e manutenção do protótipo, simulando um projeto de
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(“off road”), conhecido como Mini Baja; o mesmo é apresentado nas competições Baja SAE

engenharia próximo do mundo real e seus desafios associados. As competições são
eventos que permitem um importante intercâmbio de conhecimentos entre as equipes das
diversas instituições participantes e possibilitam o crescimento profissional dos alunos
envolvidos

Apresentação
O Projeto Baja SAE Brasil é uma competição nacional entre instituições de nível
superior de engenharia; os estudantes, organizados em equipes, projetam e constroem um
protótipo de veículo para tráfego em terreno acidentado. A equipe Baja Cataratas conta
atualmente com 20 acadêmicos de engenharia e é responsável pelo desenvolvimento e
construção de um protótipo que representa a Universidade Estadual do Oeste do Paraná
nas competições Baja SAE Brasil, nas etapas regionais e nacionais. A equipe Baja
Cataratas, participou pela primeira vez na competição em 2011 na etapa nacional da
competição Baja SAE Brasil com o protótipo denominado RQ-1, desde então a equipe vem
obtendo bons resultados e aprimorando seus projetos através da experiência acumulada
nas competições.
Ao longo dos 6 anos de vigência deste projeto na Unioeste foram desenvolvidas
melhorias no protótipo inicial e foi projetado e construído um novo protótipo para participar
das competições estudantis SAE Mini Baja nas edições 2012 a 2016 que são realizadas a
cada ano em duas etapas: etapa nacional que acontece no primeiro semestre (geralmente
em março) e etapa regional sul que acontece no segundo semestre (geralmente em

cidade de São José dos Campos - SP a equipe Cataratas Baja SAE conseguiu participar
de todas as provas, mas perdeu pontos porque o protótipo sofreu uma falha mecânica e
acabou ficando na posição 34 na classificação geral, de um total de 74 participantes.

Justificativas e Objetivos
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outubro).

O intercâmbio de conhecimento promovido pelas competições possibilita
desenvolver competências técnicas importantes nos nossos alunos que posteriormente
poderão atuar em ações que permitam desenvolver tecnologicamente a região das três
fronteiras. Por outro lado, como as competições envolvem numerosas instituições de ensino
e empresas, a nossa participação poderá contribuir como uma fonte adicional de promoção
da Unioeste e do Parque Tecnológico Itaipu (Nossa principal patrocinadora), expandindo
assim a possibilidade de gerar novas parcerias com instituições de outras regiões que
permitam desenvolver novos projetos no futuro.
O projeto também possibilita a interação sinergética com outros projetos similares da
Unioeste e também patrocinados pela FPTI (Fundação Parque Tecnológico Itaipu), tal como
o Grupo Cataratas de Eficiência Energética, a fim de trazer benefícios para as duas
equipes, tanto na utilização compartilhada de ferramental, como na troca de informações e
experiências entre os membros das duas equipes.
Os principais objetivos deste projeto são:
- Aplicar os conceitos de engenharia adquiridos ao longo do curso em um caso real
e estimular a prática de trabalho em equipe dos participantes.
- Construir um veículo de baixo custo, inovador, resistente e ao mesmo tempo
competitivo;
- Representar e promover o nome da Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE e do Parque Tecnológico Itaipu – PTI durante as competições estudantis
promovidas pela SAE Brasil: etapas nacional e regional sul, buscando melhorar nosso

- Divulgar o conhecimento adquirido junto à comunidade acadêmica local e outros
interessados.
Procedimentos Adotados e Atividades Desenvolvidas
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desempenho através do intercâmbio do conhecimento e experiências com equipes de

Durante os quatro dias da competição os protótipos das equipes são submetidos a
diversas provas que podem ser classificadas em apresentação do projeto; provas estáticas
e provas dinâmicas. A apresentação do projeto é realizada por dois membros da equipe e
avaliada por profissionais que atuam na área. As provas estáticas consistem em: prova de
segurança, de conforto e revisão do motor e as provas dinâmicas são as provas de
frenagem; de tração; de aceleração; de velocidade e um enduro com duração de 3 horas
onde participam todas as equipes que foram aprovadas nas provas obrigatórias e
desclassificatórias da competição.
Para participar das competições são necessárias diversas atividades preliminares
tais como estabelecer as etapas de desenvolvimento do projeto, com o intuito de organizar
as atividades a serem executadas, otimizando o tempo de execução das mesmas, para
isso a equipe utilizou algumas das práticas de gerenciamento de projetos indicadas pelo
Project Management Institute – PMI, inicialmente elaborando o Plano de Trabalho, Estrutura
Analítica de Projeto – EAP, Cronograma e Planilha de Orçamento.
Após finalizar a parte de projeto inicia-se o processo de compra de materiais e
fabricação das peças para posterior montagem e teste do protótipo. Todos os requisitos
estipulados nas regras da competição devem ser seguidos à risca.
Na etapa de execução dos testes busca-se identificar os pontos falhos e de baixo
desempenho com o intuito de corrigir os erros e melhorar ainda mais o desempenho do
protótipo. A modelagem utilizando técnicas CAE será muito útil nesta etapa, pois permitirá
reavaliar os esforços envolvidos e encontrar possíveis soluções.

com outros membros da comunidade acadêmica e/ou público interessado em geral.
O projeto é apresentado anualmente na Feira das Profissões da Unioeste (Campus
Foz do Iguaçu) e possibilita explicar e exemplificar o trabalho que um engenheiro realiza na
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Após cada competição são apresentados os relatórios com resultados obtidos em

vida profissional com um exemplo prático, no ambiente acadêmico, aos alunos do ensino
médio que irão prestar Vestibular nos anos seguintes.

Resultados

A equipe Baja Cataratas, responsável pelo projeto e construção dos protótipos (Mini
Baja) para representar a Unioeste nas competições SAE Brasil, vem desenvolvendo suas
atividades desde o início do ano de 2010 graças ao apoio da FPTI. Foram projetados todos
os sistemas e subsistemas do protótipo batizado de RQ-1 (em memória do engenheiro
Roberto Queiroz) e participou, pela primeira vez, da competição nacional Baja SAE na
cidade de Piracicaba nos dias 24 a 27 de março de 2011. O protótipo passou por todos os
testes preliminares, mas um problema mecânico o tirou prematuramente da prova final, um
enduro de 3 horas. Neste mesmo ano a equipe participou da etapa sul, na cidade de
Gravataí, nos dias 17 a 18 de setembro de 2011.
Motivados pela experiência positiva os membros da equipe construíram um novo
protótipo para participar da etapa nacional e regional no ano de 2012, obtendo bons
resultados, como por exemplo, o sexto lugar geral, na etapa regional, acompanhado do
segundo lugar na prova de suspensão e terceiro na prova de tração.
Atualmente a equipe está em seu terceiro protótipo, RQ-3, buscando manter bons
resultados nas próximas competições na temporada 2017-2018.
Com poucos anos de experiência da nossa equipe, podemos observar um

competição em Gravataí-RS em Outubro de 2013, onde a equipe disputou com escolas que
participam das competições desde a criação da mesma em 2003. Os resultados nesta
ocasião foram: 2º lugar geral da competição; 2 º lugar na prova de enduro; 1º lugar na prova
de Aceleração; A equipe melhor colocada do Paraná.
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considerável crescimento no projeto e desempenho do protótipo e do desempenho da

Entre os dias 13 e 16 de março de 2014, competição nacional, na cidade de
Piracicaba/ SP a equipe Cataratas Baja SAE obteve a 13ª colocação.
Na última competição, que aconteceu entre os dias 09 e 12 de março de 2017 na
cidade de São José dos Campos - SP a equipe Cataratas Baja SAE conseguiu participar
de todas as provas, mas perdeu pontos porque o protótipo sofreu uma falha mecânica e
acabou ficando na posição 34 na classificação geral, de um total de 74 participantes.
Considerações Finais

Além do valioso intercâmbio de conhecimento durante as competições, este projeto
possibilita outras ações importantes do ponto de vista da extensão tais como: Participação
de Feiras para divulgar o conhecimento junto a alunos do ensino médio; Apresentação do
protótipo em escolas do Ensino Médio mostrando o projeto e explicando o campo de
atuação do engenheiro com o intuito de ajudar no discernimento da área de interesse em
prováveis alunos das nossas universidades. Considerando estas ações acredita-se que o
Projeto Baja é um dois mais completos em que um aluno de graduação em engenharia
pode participar, pois além de simular um caso de desenvolvimento real de produto o aluno
participa de um intercâmbio de conhecimentos entre pessoas da área técnica e da
comunidade em geral.

Forma(s) de contato com a ação:

Número da Correspondência Registrada (CR): CR: 37279/2012.
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ESCOLAS MAIS HUMANIZADAS: JUSTIÇA RESTAURATIVA NA ESCOLA
Coordenadora da Ação de Extensão: Jane Peruzo Iacono 328
Participantes: Marli Timm Vanelli329
Vera
Lucia Dick3
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça.
Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos

Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Violência. Justiça Restaurativa. Cultura de Paz
Resumo

A violência, como fenômeno social, é um grande desafio para os cidadãos e
governantes em todas as partes do planeta. As inúmeras e complexas formas de violência
que estamos vivenciando na sociedade têm causado graves problemas sociais, entre eles

educação, já que necessitam de ações que não se limitam à escola. Visando contribuir para
que as escolas possam receber formação teórico-prática para fazer o enfrentamento da
violência foi desenvolvido o projeto “Escolas Mais Humanizadas: justiça restaurativa na
escola” que disponibiliza a formação para os profissionais da educação do Núcleo Regional
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a droga e diferentes manifestações de violência que estão diretamente ligadas, não se

de Educação (NRE), de Cascavel-Pr. A perspectiva do trabalho realizado foi uma formação
dos profissionais da educação que objetiva um novo olhar dos envolvidos, onde o modelo
punitivo não serve mais como método de ensino. A formação pretende uma Cultura de Paz
a partir da metodologia das Escolas de Perdão e Reconciliação de Bogotá da Colômbia. O
projeto foi apresentado ao Núcleo Regional de Educação no final de 2012 e implantado em
julho de 2014. A base teórica dos estudos está pautada no círculo de Olga Bocharova que
enfoca a elaboração da dor no que se refere à 1ª fase. Entre os teóricos da 2ª fase estão
Howard Zehr, Kay Pranis, Bellinda Hopkins, Marchal Rosenberg, Hannah Arendt. As
Práticas em Justiça Restaurativa (JR) estão pautadas na responsabilização, na reparação
de danos e na restauração das relações humanas. O objetivo é buscar o rompimento do
“Círculo da violência”, com o protagonismo dos envolvidos no sentido de buscar respostas
para a resolução dos conflitos com a perspectiva de transformar o espaço educativo, a partir
da formação dos professores.

Apresentação
Este trabalho é o relato de uma experiência iniciada no NRE de Cascavel/PR em
julho de 2014 por meio de um projeto denominado “Escolas Mais Humanizadas”, visando a
buscar alternativas para o problema da violência escolar no sentido de desenvolver uma
cultura de paz nos ambientes escolares de forma a diminuir os índices de violência da rede
pública estadual do município de Cascavel-Pr e dos 17 (dezessete) municípios
jurisdicionados ao NRE, a partir da compreensão da proposta, embasada nos princípios da
Justiça Restaurativa (JR). Mas, o que significa Justiça Restaurativa? Justiça Restaurativa

e a restauração das relações rompidas pelo conflito, mantendo, sobretudo, um olhar sobre
as necessidades da vítima. Segundo Pinto (2005)
A Justiça Restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, em que a vítima
e o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados
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é uma alternativa para gerir conflitos, violentos ou não, sob uma nova ótica, um novo

pelo crime, como sujeitos centrais, participam coletiva e ativamente na construção de
soluções para a cura das feridas, dos traumas e perdas causados pelo crime (PINTO,
2005).

Diante da atual conjuntura, a violência e a insegurança vêm se intensificando, o que
gera muitos benefícios financeiros e, de certa forma, o trabalho com essa temática deixa
de ser de interesse político. No entanto, já existem muitas ações que invertem essa lógica;
entre elas, o Núcleo Comunitário de Práticas de Justiça Restaurativa do município de
Cascavel-Pr, que propôs ao NRE, desde 2014, a formação de professores numa
perspectiva de restauração dos conflitos existentes nas escolas, de forma contribuir para
sua transformação. O que se pretendia, naquele momento, era que esses educadores
tivessem um novo olhar para o processo educativo e suas relações, de maneira a formar
alunos nessa mesma ótica. Além dessa formação, também são desenvolvidas ações de
prática restaurativa com os profissionais da educação formados nos cursos de Práticas de
Justiça Restaurativa. Nesse caso, o papel desses profissionais é conduzir os círculos
restaurativos como facilitadores, por meio do diálogo entre vítima/ofensor/comunidade.
Assim, em Cascavel-Pr, já existem números que podem ser considerados extremamente
positivos quanto aos casos de círculos restaurativos atendidos junto à 12ª Vara de Infância
e Juventude, tendo em vista que 85% dos envolvidos nos conflitos não reincidiram.
Em 2014, quando da implantação do projeto da Justiça Restaurativa no Colégio
Estadual Marcos Claudio Schuster, em que apenas alguns professores dessa escola
estavam em processo de formação, verificou-se que havia 44 atas com registro de conflitos
na escola, relativas ao ano de 2013. Em 2014, esse número foi reduzido para 13 atas e,

danos e a restauração de relações e essas ações trazem resultados de grande
responsabilidade, pois os envolvidos refletem sobre a violência que está no ambiente
escolar e nas mais diversas formas, embora a expressão “violência escolar”, por ênfase da
mídia, dê a entender que ela seja um fenômeno social cujos protagonistas são sempre os
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em 2017, até o mês de maio, ainda não houve nenhum registro. No caso da escola piloto,

alunos. A resposta mais comum a essas situações vinha sendo a punição que, aliada à
reprodução das condições sociais, acabava por gerar mais violência, de modo a realimentar
esse ciclo. O espaço que deveria ser acolhedor para as crianças e adolescentes, muitas
vezes é hostil, o que sugere reflexões profundas frente aos inúmeros tipos de violência a
que estes sujeitos estão submetidos.
Assim, o que se pretendeu com a formação para os professores e também para os
alunos, foi demonstrar que existem outros modelos de relações humanas possíveis e que
podem trazer resultados muito mais valorosos como, por exemplo, estabelecer uma relação
de limite e de apoio necessários para que cada um possa se centrar dentro do espaço em
que vive. Nesse sentido, compreende-se que a escola é um espaço privilegiado para a
educação integral e a formação de cidadãos emancipados e que precisa, com urgência,
propor “uma teoria de humanização das relações onde pessoas se preocupam e se
interessam por pessoas” (LORENZONI, 2005, p. 31). Portanto, a ideia é formar, também,
os adolescentes nas práticas restaurativas, assim como propõe Belinda Hopkins nas
escolas onde atua.
Procedimentos Adotados
O projeto “Escolas mais Humanizadas” tem sua execução em quatro etapas: 1.
Capacitação em Fundamentos da Justiça Restaurativa e Práticas Restaurativas para
gestores, pedagogos, professores e funcionários; 2. Formação continuada em Justiça
Restaurativa e suas práticas; 3. Implementação do modelo de Justiça Restaurativa em
escola piloto; 4. Atendimento de casos judicializados ou encaminhados pela ouvidoria do

pedagogos, professores e funcionários) pertencentes ao NRE de Cascavel, para fazerem
uso dos conceitos restaurativos, tornando possível o rompimento do ciclo da violência a
partir de uma nova postura em relação ao outro e em relação a si mesmo, proporcionando
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NRE, envolvendo os colégios da rede estadual, pertencentes à sua jurisdição. A primeira

a restauração das relações e a construção de uma Cultura de Paz e a consequente
minimização dos índices de violência nos espaços escolares.
A metodologia desenvolvida está embasada na proposta da “Escola de Perdão e
Reconciliação-ESPERE”, da Colômbia, idealizada pela Fundación para la Reconciliación na pessoa de Leonel
Narváez, seu presidente. Devido ao trabalho realizado com o uso dessa metodologia, a cidade de Bogotá,
considerada no ano de 2000 como uma das mais violentas do mundo, possui hoje o título de “Cidade da Paz”
concedido pela ONU. O trabalho está presente em 18 países da América Latina e conquistou o prêmio
Educação para a Paz da UNESCO, em 2006. A metodologia ESPERE – que faz uso do enfoque da dor e do
trauma como experiência humana, ressignificando a história dos envolvidos no conflito possibilitando a
reparação dos danos sofridos pela vítima e a restauração das relações interpessoais - tem entre seus
fundamentos teóricos os estudos de Olga Botcharova, especialista em psicologia social e resolução de
conflitos, que desenvolveu um estudo que apresenta, por intermédio de uma animação circular (Círculo de
Botcharova), o processo pelo qual se desenvolve a violência e a opção de rompimento da mesma, propondo
o perdão e a reconciliação como saída para romper o padrão de repetição: violência-vingança-violência, pelo
qual a vítima passa a ser o agressor, ou ao menos, alimentador de um desejo de vingança.

A capacitação em JR/ESPERE envolve tanto a exposição teórica quanto a
realização de dinâmicas para os participantes refletirem sobre seu protagonismo social,
tanto no papel de vítima quanto de ofensor, aprimorando as habilidades necessárias para
uma convivência mais humana e menos violenta, bem como realizando atividades práticas
na resolução de conflitos, por meio de estudos de caso. Essa formação em JR/ESPERE
prevê um total de 40 horas distribuídas em 10 módulos semanais, com 4 horas cada um,
assim como 40 horas no estudo das Práticas Restaurativas, os quais também estão
distribuídos em 10 módulos de 4 horas, de forma a habilitar o concluinte como facilitador
nos casos de resolução de conflitos onde estão inseridos vítima/ofensor/comunidade.
Nesse caso, o formando participa de um período de acompanhamento da equipe

Resultados
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formadora. As etapas do projeto já foram contempladas, com exceção da formação

De julho 2014 até junho de 2017 há 475 concluintes em Fundamentos de Justiça
Restaurativa e 57 formados em Práticas de Justiça Restaurativa certificados pela
UNIOESTE. Destes, em Fundamentos da Justiça Restaurativa, 342 concluintes pertencem
ao NRE e 133 à escola Marcos Claudio Schuster e em Práticas de Justiça Restaurativa 32
pertencem ao NRE e 25 à referida escola. Esses concluintes já estão sendo inseridos nos
casos dentro de suas escolas, ampliando assim o foco de atuação da equipe formadora do
NRE que, por sua vez, está acompanhando os casos atendidos pelos concluintes e
participando dos processos como co-facilitadora, a fim de instrumentalizar esses
concluintes para a prática da justiça restaurativa. Segundo a avaliação dos concluintes, esta
formação lhes proporcionou uma visão mais restaurativa e menos punitiva dos conflitos,
percebendo-os como oportunidades de crescimento e desenvolvimento do protagonismo
social dos envolvidos.
Considerações Finais

O conceito de Justiça Restaurativa como alternativa para gerir conflitos por meio de
uma ótica cujo paradigma pressupõe o diálogo e o respeito; a reparação do dano causado
a outrem; a recomposição das relações rompidas pelo conflito e a procura por manter um
olhar sobre as necessidades da vítima, são temáticas que têm sido tem sido trabalhadas
no âmbito da rede escolar estadual do NRE de Cascavel desde 2014. Após esse período
de trabalho com os estudos e práticas relativas à Justiça Restaurativa, é possível vislumbrar
novas formas de perceber, de atuar e de mediar as relações conflituosas que permeiam o

Professora Dra. Jane Peruzo Iacono - janeperuzo@gmail.com da UNIOESTE;
Professora: Marli Timm Vanelli - marlitvanelli@nrecascavel.com do NRE Cascavel-Pr;
Professora: Vera Lúcia Dick – veradick@nrecascavel.com
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cotidiano escolar, na direção de uma escola mais humana e mais acolhedora.
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ESCRITA CIENTÍFICA: NORMAS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES
PRÁTICAS
Elisangela Redel330 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Franciele Maria Martiny 331, Márcia SipaviciusSeide332, Mirian
Schröder333, Rita Maria Decarli Bottega334
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Alfabetização, leitura e escrita
Modalidade: Comunicação Oral

O propósito deste trabalho é apresentar o projeto de extensão “Escrita científica:
normas, procedimentos e orientações práticas”, ofertado em 2016, a discentes matriculados
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Palavras-chave: Licenciaturas; ABNT; Artigo Científico.

em cursos de licenciatura da UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon (doravante
MCR). Organizado em oito módulos, o projeto apresentou aos participantes conceitos e
normas básicas para a elaboração de artigos acadêmicos para diferentes áreas do
conhecimento. Ao final do projeto, a partir das observações da equipe docente envolvida e
dos questionários respondidos pelos participantes, observou-se que os objetivos foram
atingidos, ampliou-se a atuação do curso de Letras junto à comunidade acadêmica do
campus de MCR e promoveu-se formação continuada da equipe envolvida.

Apresentação

Em 2016, foi realizado pedido informal por professores de outras áreas, para que o
curso de Letras ofertasse atividade extensionista voltada à escrita acadêmica, e que esta
se estendesse às demais Licenciaturas que compõem o Centro de Ciências Humanas,
Educação e Letras (CCHEL).
Nesse sentido, dado o bom resultado do curso de extensão “Elaboração de artigos
científicos – normas, procedimentos e orientações práticas”, ofertado por dois anos
consecutivos, 2014 e 2015, aos acadêmicos de Letras, decidiu-se atender à solicitação e
oferecer o projeto de extensão “Escrita científica: normas, procedimentos e orientações
práticas”, com 30 vagas, tendo como público, em primeiro lugar, os discentes dos cursos
do CCHEL, ou seja, Letras - Alemão/Espanhol/Inglês, História, Geografia e Educação
Física (Bacharelado e Licenciatura). Caso as vagas ofertadas não fossem preenchidas por

interessados. No entanto, as vagas foram totalmente preenchidas com alunos dos cursos
das diferentes licenciaturas do CCHEL.
A atividade de extensão justificou-se, por um lado, pela necessidade de os discentes
das diferentes áreas familiarizarem-se com os mecanismos de produção do artigo, uma vez
que este é importante para sua formação profissional e acadêmica. Por outro lado, a oferta
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este público, o curso seria estendido aos demais centros do campus, como também a

do curso justificou-se porque existe frequente procura dos discentes, sobretudo daqueles
vinculados a cursos de Licenciatura, afora o de Letras, por atividades extensionistas como
esta (sobre artigo científico, linguagem acadêmica e normas da ABNT, etc.), já que a grade
curricular da maioria deles não contempla a disciplina de Língua Portuguesa e/ou
Metodologia do trabalho Científico.
Assim, além de atender e beneficiar os discentes matriculados em cursos do CCHEL,
o projeto ampliou a atuação do curso de Letras, campus de MCR, junto à comunidade
acadêmica, promoveu maior interlocução entre os cursos vinculados ao Centro de Ciências
Humanas, Educação e Letras, possibilitando, ao mesmo tempo, a formação continuada e
o entrosamento entre os membros da equipe extensionista.
O projeto de extensão teve como equipe de trabalho quatro docentes da UNIOESTE
e uma professora de Instituição externa, e foi desenvolvido ao longo de cinco meses, em
oito módulos, escolhidos e organizados em função de se adaptarem às principais
necessidades dos discentes em relação à escrita acadêmica, conforme explica-se no tópico
seguinte.

Procedimentos Adotados

Após a divulgação do projeto, realizada durante o mês de abril de 2016, e tendo em
vista o grande número de inscritos (70), decidiu-se por aumentar o número de vagas de 30
para 40 participantes.

estudado. Os módulos foram oferecidos por professores do Colegiado de Letras (sendo
uma professora externa, da UNILA), em segundas-feiras, no período da tarde, das 14:00
às 17:15 horas, no campus de MCR, e tiveram, resumidamente, a seguinte abordagem:
a) o primeiro módulo, ministrado pelas professoras Mirian Schröder, Elisangela
Redel e Franciele Maria Martiny, em 02/05/16, além da apresentação da equipe e dos
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A atividade extensionista foi oferecida por meio de oito módulos que, além de

objetivos do curso, visou conceituar o artigo científico e colocar o participante em contato
com sites de revistas científicas, periódicos, anais, a fim de realizar dinâmica de leitura e
escolha de exemplos de artigos de diferentes áreas e/ou da área de interesse do
participante. Os participantes confrontaram diferentes gêneros textuais (entrevista,
reportagem e artigo científico), a fim de perceberem, por meio da comparação, a
composição, o estilo, a temática e a função do artigo científico;
b) no módulo seguinte, ministrado pela professora Márcia Sipavicius Seide, no
Laboratório de Informática, em 23/05/16, deu-se continuidade ao módulo I com a exposição
de estruturas básicas do artigo científico, com enfoque à leitura e análise de exemplos de
artigos de diferentes áreas, escolhidos pelos participantes no módulo anterior. Assim, por
exemplo, participantes do curso de Geografia fizeram a leitura, em grupos, de artigos
pertencentes a esta área, enquanto que participantes dos cursos de História, Letras e
Educação Física fizeram a leitura de outros exemplos de artigos científicos, referentes às
suas respectivas áreas de estudo;
c) nos módulos três e quatro, ministrados em 06 e 27/06/16, pelas professoras
Elisangela Redel e Franciele Maria Martiny, foram abordadas as normas vigentes da ABNT
(2003), aplicadas ao texto acadêmico. O módulo três baseou-se na NBR 10520, sobre
citações diretas e indiretas, em documentos. Já o módulo quatro focou a NBR 6023, sobre
a elaboração de referências (FRANÇA, 2007; SANTOS et al, 2007; SEVERINO, 2000);
d) nos módulos cinco, seis e sete, ministrados pelas professoras Mirian Schröder,
Rita Maria Decarli Bottega e Márcia Sipavicius Seide em 04/07/16, 18/07/16 e 22/08/16,
foram tematizados os critérios de coesão e coerência textuais, aplicados à produção de

e) o último módulo, oferecido pela professora Márcia Sipavicius Seide em 12/09/16,
concentrou-se em atividades práticas, de revisão de elementos do artigo científico e de
produção de resumo e paráfrase (SWALES; FEAK, 2012).
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textos, conforme Favero (2000) e Koch (1997; 2000), bem como foi trabalhado o novo

Considerações Finais
A avaliação do projeto contou com elaboração e aplicação de um questionário aos
participantes, além dos elementos apresentados pela equipe envolvida. Os resultados
obtidos por meio de questionário avaliativo, ao qual os participantes do curso responderam
sem identificação, no último módulo, foram os seguintes:
a) Pontos positivos:
- o curso proporcionou experiência valiosa para a formação acadêmica dos
participantes;
- as atividades práticas, dinâmicas e em grupo e a divisão do curso em módulos
(semelhante a oficinas) facilitaram o aprendizado dos conteúdos e discussões;
- foi possível sanar muitas dúvidas em relação às normas da ABNT;
- o aprendizado foi válido de forma geral, principalmente aos acadêmicos que não
são do curso de Letras e não possuem disciplinas voltadas à área de Língua Portuguesa;
- os módulos sobre coesão/coerência, ortografia e referências (ABNT) foram muito
esclarecedores;
- boa divisão e organização dos módulos e seleção/utilização de material de boa
qualidade;
- professores com domínio dos conteúdos;
- entrega de material (apostila) aos participantes;
- foi positivo trabalhar com colegas de outras áreas;

- o fato de o curso ter sido realizado em segundas-feiras, à tarde, dificultou a
participação de muitos discentes que trabalham durante o dia ou que estavam envolvidos
em atividades de estágio;
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- devido à sua importância, o projeto deveria ter continuidade nos próximos anos.

- aulas cansativas e pouco intervalo;
- utilização de termos técnicos da área da Linguística;
- realização do projeto em período de muitas atividades na graduação (estágio,
relatórios, APCC (Atividade Prática como Componente Curricular, etc.);
- os intervalos entre os módulos foram muito grandes, fazendo com que o curso se
estendesse demais;
- alguns aspectos sobre artigo científico ficaram vagos, talvez porque uma área foi
priorizada em detrimento de outras.

c) Sugestões:

- manter a oferta do curso para os próximos anos e para as licenciaturas;
- ofertar o curso no início do ano, aos sábados e semanalmente, sem grandes
intervalos entre os módulos;
- realizar ainda mais atividades práticas, para fixar melhor os conteúdos;
- aumentar o número de vagas para o curso, visto que sempre alguns participantes
desistem;
- direcionar o projeto aos demais cursos da Unioeste, não só aos cursos de
licenciatura;
- explicar mais sobre as possibilidades de publicações acadêmicas, Iniciação
Científica na universidade e o processo para ingresso na pós-graduação.

influenciou no número de desistentes, sendo que muitos deles justificaram a desistência
devido ao envolvimento trabalho e/ou às atividades de estágio supervisionado. Outro fato
apontado refere-se ao número de faltas possíveis e à sua relação com a emissão de
certificado. Noutro momento, pode-se pensar na oferta de oficinas isoladas, assim os

Página

de o curso ter sido ofertado em segundas-feiras, à tarde, ao longo de vários meses,

735

No tocante à avaliação realizada pelos participantes, concorda-se que o fato

interessados em aspectos específicos podem inscrever-se apenas nas oficinas
correspondentes.
Em relação aos resultados do projeto, pode-se afirmar que os objetivos propostos
foram cumpridos e que foi possível: a) desenvolver maior entrosamento e troca de
conhecimentos entre os membros do projeto e entre os participantes, que possuíam
diferentes experiências profissionais e cursos de graduação e/ou formações distintas; b)
apresentar e ensinar aos participantes do projeto conceitos e normas básicas para a
elaboração de artigo acadêmico, bem como propiciar que eles familiarizem-se com os
mecanismos de produção do artigo e melhorem seu desempenho em relação à escrita
acadêmica; c) ampliar a atuação do curso de Letras, campus de MCR junto à comunidade
acadêmica e promover maior interlocução entre os cursos do referido Centro; d) oportunizar
formação continuada aos integrantes da equipe extensionista, visto que foram realizadas
reuniões para organização dos módulos e preparação dos materiais didáticos necessários;
e) fortalecer e consolidar as ações do Laboratório de Ensino de Línguas – LABEL.

Forma(s) de contato com a ação
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Janeiro, 2003.
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ESTUDOS DAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANÁLISE LITERÁRIA SEGUNDA FASE
Gilmei Francisco Fleck 335 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Ana Maria Klock 336, Hugo Eliecer Dorado Mendez337

Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Formação de Professores)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Literatura; Cultura; Ensino.

Resumo
O presente projeto tem como público acadêmicos do curso de graduação em Letras
da UNIOESTE e demais instituições de ensino superior e professores das redes públicas e
privadas de ensino que queiram se instrumentalizar na análise e interpretação de textos

em suas mais variadas formas.

Apresentação
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literários a fim de aprofundar ou complementar, por meio de uma abordagem crítica, a

A implantação e realização do presente projeto, vinculado ao Programa de Ensino
de Literatura e Cultura (PELCA), sustenta-se pelo continuo interesse de que um grande
número de acadêmicos do curso de Letras e pela participação de professores do Colegiado
de Letras e da comunidade externa e que integram as atividades propostas no projeto, e
mesmo outras realizadas em etapas anteriores, por meio de oficinas e cursos. Assim, crêse na importância da constância de um projeto permanente que zele pela perpetuidade das
práticas desenvolvidas por meio de outras ações, como oficinas e cursos de curta duração
ministrados, que buscam resgatar o importante papel da literatura nos diferentes níveis de
ensino, levando a leitura do texto literária a ocupar, novamente, um espaço relevante na
formação do leitor que se inicia já nos primeiros anos escolares.

Procedimentos Adotados
O objetivo principal do projeto “Estudos das teorias contemporâneas de análise
literária” é o de ampliar a capacidade de análise literária, a compreensão leitora e o
entendimento do discurso presente em textos narrativos romanescos de extração histórica
por meio do estudo e aplicação prática das teorias literárias contemporâneas de análise da
narrativa, a fim de contribuir para a formação de leitores e pesquisadores mais críticos e
conscientes da complexidade do processo de elaboração do texto narrativo e seus
constituintes, instrumentalizando o leitor, deste modo, para que seja capaz de apreciar,
valorizar, compreender e criticar, de forma consistente e pertinente, o texto literário. Em
virtude dessas ações, estação ação caracteriza-se como um projeto de extensão que

grupo de pesquisa “Confluências da ficção, história e memória na literatura”, em suas três
linhas de pesquisa: 1-) Literatura, História e Memória; 2- Literatura, Cultura e Ensino; 3-)
Linguagem Literária e Interfaces sociais: estudos comparados.
A execução de tal propósito requer procedimentos metodológicos variados, uma vez
que se propõem ações diversas, incluindo uma série de cursos e oficinas que se alternam
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agrega as experiências vivenciadas nas aulas de literatura com os resultados de projetos

ao longo do ano letivo. Elencamos, abaixo, as principais atividades planejadas e que,
conforme são apresentadas, estão vinculadas a este projeto:

1- Estudo dos elementos da narrativa: o espaço ficcional dissecado (curso de 45
horas);
2- Fundamentos da literatura Comparada (curso de 45 horas);
3- O romance histórico contemporâneo: teoria e análise (curso em dois módulos de
45 horas cada um - Módulo I: O romance histórico: surgimento e evolução – Módulo II:
Leituras do romance histórico contemporâneo: o poder desconstrucionista da ficção);
4- O tempo na narrativa: teoria e prática de análise (oficina de 20 horas);
5- A configuração da personagem literária: o espelho e as máscaras (ciclo de oficinas
de 20 horas);
6- O narrador: visão e voz na narrativa (ciclo de oficinas: 20 horas);
7- O texto dramático: evolução do gênero e suas características contemporâneas;
8- A lírica: vias de aproximação ao texto e suas significações.
A execução destas ações extensionistas obedece a um cronograma segundo a
demanda sentida nas aulas de literatura, ministradas pelos integrantes do grupo de
pesquisa “Confluências da ficção, história e memória na literatura” que integram o quadro
de professores do Colegiado de Letras e o avanço nos resultados dos projetos de iniciação
científica.

de educação uma formação complementar e aprofundada para contribuir com a formação
de leitores críticos e profissionais mais capacitados e instrumentalizados para proceder à
abordagem do texto literário, com posse de uma bagagem teórica consistente e pertinente.
Em especial, é também de interesse a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão
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Resultados

em virtude de serem os principais eixos de atuação na universidade pública. Deste modo,
consegue-se contribuir, não só na formação acadêmica dos participantes, mas, em um
contexto maior, na efetivação do direito à vivência da cidadania plena, pela formação crítica,
pelo acesso à educação especializada e pelo convívio entre comunidade e universidade.

Considerações Finais
Pelo entendimento de que a leitura é caracterizada como uma atividade constante e
indispensável ao longo da formação acadêmica dos profissionais da área de Letras e que
se faz presente tanto nas práticas docentes como no cotidiano dos discentes, busca-se a
instrumentalização do leitor para proceder a abordagem ao texto literário, aumentando sua
compreensão da arte literária, que se vale de uma série de estratégias para constituir o
discurso que emana do texto. Conhecer e compreender o efeito do emprego das mais
variadas estratégias que podem constituir uma narração, um poema ou um texto dramático
faz-se fundamental para o desempenho eficaz do leitor. Para tanto é indispensável que a
abordagem do texto seja feita com base em pressupostos teóricos que sejam capazes de
orientar a ação do leitor na busca da compreensão da mensagem em toda a sua dimensão.
A teoria literária tem, ao longo das últimas décadas, dado passos inovadores em suas
formas de conceber a análise de textos narrativos, líricos e dramáticos que passam a ser
vistos como formas literárias complexas, imbuídas de uma série de elementos que, em seu
intrincado relacionamento, constituem uma rede de relações com outros textos que os
procederam (intertextualidade), num constante diálogo entre diferentes discursos (dialogia),

A formação do profissional de educação que em suas atividades venha a incluir a
prática da análise textual – como é o caso dos professores e acadêmicos do curso de Letras
- deve, necessariamente, criar um espaço de discussão que se volte para a formação de
leitores críticos, capazes de compreender este processo de elaboração do texto literária,
sua aprendizagem e seu ensino, para, daí, aperfeiçoar as técnicas de compreensão leitora.
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muitas vezes alcançado pelo emprego de estratégias específicas que denotam a sofisticada

Por meio deste projeto, que tem como meta principal tal questão, esperamos contribuir de
forma essencial, não só na formação de leitores, mas no aperfeiçoamento dos propósitos
do Ensino visados no curso de letras, bem como na formação de Pesquisadores mais
qualificados que venham, de fato, a gerar conhecimento, pelo emprego das teorias
estudadas e de uma formação continuada aos professores da rede pública e privada de
nossa região.
Buscamos, pois, aperfeiçoar a capacidade de análise do texto literária, como prática
prazerosa, por meio do emprego de teorias que alicercem tal prática. Faz-se, assim,
necessário – para que os resultados do desempenhos dos acadêmicos ao longo do curso
de Letras, da atuação profissional e da plena vivência da cidadania dos membros da
comunidade se efetue com êxito – oportunizar um espaço dentro da universidade no qual
tais atividades de leitura crítica possam ser discutidas, estudadas e aplicadas
continuamente sob a orientação de um profissional capacitado para tal. Tais ações
resultarão na ampliação das visões de mundo e de arte literária. Tais ações contribuirão
também para alicerçar os interesses dos participantes em, futuramente, especializar-se
nesta área de estudos, além de promover, de imediato, um desempenho linguístico mais
apurado entre os acadêmicos do curso de letras e os alunos do CELEM, incentivo à
produção de conhecimento aos participantes do projeto de pesquisa Confluências da ficção,
história e memória na literatura e uma aproximação mais intensa entre a comunidade
externa e a universidade.
Forma(s) de contato com a ação

Número da Correspondência Registrada (CR)
Número da CR: 33826/2011
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Coordenador do Programa PELCA – email: chicofleck@yahoo.com.br

EXPOSIÇÃO EMPÍRICA ACERCA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE AÇÕES
RELATIVAS ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PEE) DA UNIOESTE –
CAMPUS TOLEDO
Marcos Freitas de Moraes 338
Bruno Henrique de Souza339
Área Temática: Educação.
Linha de Extensão: Pessoas com deficiências incapacidades, e necessidades
especiais.
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: educação especial, educação inclusiva, extensão.
Resumo

Este artigo tem como finalidade explicitar os objetivos, a metodologia e os resultados
obtidos no projeto de extensão “Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com

experiências obtidas por mim durante os seis meses de participação no projeto. O
programa, que teve início em 1997 após a greve de fome de um acadêmico cego, tem como
propósito garantir a inclusão educacional dos estudantes com necessidades especiais na
universidade de diversas maneiras como, por exemplo, com a adaptação de textos
338
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E-mail:
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Necessidades Especiais” (PEE) da UNIOESTE – Campus Toledo, nas atividades de

definidos pelos professores. Esta atividade, especificamente, é a mais demandada pelos
acadêmicos e professores; e, é destinada, majoritariamente, aos acadêmicos com baixa
visão, cegos ou com dislexia; além disso, ela passa por um processo constituído por três
etapas: (I) entrega dos textos pelos docentes; (II) digitalização, correções do material e,
quando necessário, ampliação pela equipe responsável pela adaptação; (III) entrega do
material ao acadêmico, o qual fará a leitura utilizando os softwares adequados. No que
concerne a gravação de textos, a atividade é feita somente para um acadêmico, o qual tem
paralisia e prefere escutar os conteúdos. Nesta atividade, as etapas são parecidas com as
da atividade citada anteriormente, porém, o texto passa por um programa específico de
computador que lê o texto, o qual será gravado por outro software. Além disso, há outras
atividades que são necessárias para o atendimento do acadêmico citado acima, pois este
precisa ser arrumado em sua cadeira de rodas durante o dia; ele também precisa ser
deitado em uma maca, pois sofre de dores no corpo e necessita de descanso; atividades
estas, que serão mais bem explicadas no decorrer do texto.

Apresentação

O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades
Especiais - PEE, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), aprovado pela Resolução
n.º 323/97 CEPE, é um programa permanente, multicampi, que tem por finalidade garantir
o acesso e permanência do aluno com necessidades educacionais especiais na
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), nas áreas de ensino, pesquisa e
extensão, bem como desenvolver estudos, numa perspectiva crítica, articulando ações com

As atividades desenvolvidas nesses seis meses foram de grande crescimento
pessoal e intelectual, pois o PEE/Toledo nos garante uma nova visão da vida acadêmica e
de seus desafios, nos colocando em contato com diferentes perspectivas de mundo; ou
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outras instituições educacionais de diferentes níveis de ensino e com entidades de e para

seja, nos deparamos com pessoas com necessidades diferentes das nossas, e vivências
de luta por respeito e inclusão em uma sociedade excludente.
A maior parte do trabalho desenvolvido no PEE gira em torno da adaptação dos
textos aos acadêmicos com deficiência visual (cego e baixa visão) ou com dislexia; as quais
não podem ser comercializadas, conforme previsto na lei dos direitos autorais número
9.610/98. A primeira parte do processo de adaptação é o recebimento do texto: no que diz
respeito aos acadêmicos com deficiência visual (cego e baixa visão) é solicitado aos
professores a entrega dos textos (em formato impresso ou digital) com precedência mínima
de quinze dias à equipe do programa, para digitalização e adaptação do material. Este
tempo de precedência é solicitado pois o estudante precisa que o texto seja entregue em
um prazo que permita a leitura, para não o prejudicar no acompanhamento do conteúdo em
sala, já que o tempo demandando pela equipe para a adaptação dependerá das condições
do material, do número de páginas e da complexidade do texto (presença de tabelas,
gráficos e figuras).
A segunda parte: o responsável pelo texto digitaliza (quando o material for físico) e
transforma o arquivo em formato pdf para um arquivo passível de adaptação (em txt ou
doc), utilizando programas de computador. Porém, esta transformação desconfigura o texto
original, sendo necessárias algumas correções. Após o término da adaptação do material,
este é salvo em uma pasta no HD do computador e na nuvem; e também registra-se em
uma planilha com as informações: curso; disciplina; professor; título da obra/artigo data de
recebimento e responsável pela adaptação. Quando impresso, o material original é
devolvido ao professor. É necessário salientar que a adaptação do material não muda o
conteúdo original da obra. Todo o material é adaptado no seguinte padrão:

visão/dislexia o tamanho da fonte dependerá da necessidade da pessoa); negritos e itálicos
conforme texto original;
- Cabeçalho com referências para identificação: curso, disciplina, professor e título
do livro;
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- Arquivo salvo na extensão doc ou txt;

- Notas de rodapé: quando as mesmas são extensas ou frequentes, é necessário
que sejam inseridas no final do texto. Neste caso, é preciso informar o leitor por meio de
uma observação no local original da nota sobre a localização da mesma;
- É necessária uma linha em branco entre: parágrafos, citações e títulos;
- Numeração das páginas: Inseri-las na parte superior de acordo com o texto original
(a descrição por extenso dos números facilita a leitura nos programas)
- Folhas em branco precisam ser citadas;
- Descrição de imagens e figuras se faz necessária para acadêmicos com deficiência
visual;
- As figuras e fórmulas devem ser descritas para que o aluno consiga abstrair as
informações contidas nelas (gráfico, desenho, tabela, fórmula entre outros);
- Antes da descrição da imagem é necessário citar o objeto a ser descrito. E após
quando houver a fonte.
- Números, datas, símbolos matemáticos precisam ser descritos por extenso, para
que o programa faça a leitura correta das informações;
- A descrição deve proporcionar a exatidão das informações;
Com o material adaptado pretende-se garantir uma leitura fiel ao conteúdo original,
que proporcione ao acadêmico acesso a todas as informações contidas no texto; para que
haja igualdade de condições entre todos os estudantes.
Terceira etapa: Após o fim do procedimento de adaptação, o texto é entregue ao
acadêmico em formato digital (por email), para que seja feita a leitura através de programas
específicos (dosvox, NVDA).
Este procedimento foi utilizado pelo PEE/Toledo no início do ano de 2017, para a

intuito de garantir que eles tenham meios para ingressar na universidade.
A gravação de textos segue de maneira parecida. Porém, após a etapa dois (descrita
anteriormente), que é menos rigorosa devido a menor necessidade, mas que tem sua
própria especificidade por necessitar de correção de pronúncia, há um processo de
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adaptação das obras do vestibular da Unioeste triênio 2018-2019-2020, para serem

gravação. Este processo foi modernizado no início de 2017, em que, através da iniciativa
de bolsistas e leitoras/transcritoras, criou-se um método de recordação mais fácil que o
anterior. No caso, o processo anterior dava-se através da leitura do texto por um dos
integrantes da equipe, o qual era gravado por um programa de computador. Hoje, com a
instalação de outros softwares, conseguimos ter uma gravação mais ágil e autônoma; em
que colocamos um determinado programa do computador (Balabolka) para ler o texto
adaptado, e o gravamos com outro software (Action). Sendo assim, o procedimento tornouse, em grande parte, automático, facilitando o trabalho de toda a equipe.
Já em relação ao acadêmico cadeirante, suas necessidades são atendidas conforme
a demanda. A função de locomovê-lo nas dependências da universidade é exercida por
quase toda a equipe, mas principalmente pelas leitoras/transcritoras; e a única dificuldade
encontrada é a falta de acessibilidade em alguns pontos do campus. Para além disso, pelo
menos uma vez por dia é necessário posicioná-lo corretamente em sua cadeira para que
fique mais confortável e não sinta dores. Em alguns momentos também é preciso arrumar
seu colete, que pode estar mal colocado, causando desconforto; mas, isto ocorre com
menos frequência. Também, o acadêmico precisa ser colocado em uma maca em
determinados momentos do dia, pelos mesmos motivos citados anteriormente, pois precisa
de descanso para não sentir desconforto e/ou dores.

Procedimentos Adotados
Para o desenvolvimento da ação utiliza-se desde livros impressos, passando por
escâner, até chegar ao computador; em que, com a devida manipulação de softwares

força para que os movimentos sejam feitos. O atendimento do PEE/Toledo é destinado às
pessoas com deficiência. Estudantes cegos, com baixa visão ou dislexia são os mais
acompanhados pelo programa, mas acadêmicos com deficiência física também estão
incluídos.
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específicos, executamos a adaptação e gravação dos textos. Já com a locomoção do

Resultados

Durante esses seis meses, tive a oportunidade de entender e compreender como o
programa é fundamental para a permanência de pessoas com deficiência na universidade.
Já que o mesmo vem, ao longo dos anos, prestando serviços aos estudantes das mais
diversas maneiras: adaptando e gravando textos para os cursos de graduação (Ciências
Sociais, Filosofia, Serviço Social e Engenharia de Pesca) além de cursos de pósgraduação; auxiliando na locomoção, entre outros. Estas atividades, além de terem efeitos
imediatos no meio universitário, têm gerado um acervo virtual bibliográfico para o uso da
instituição que beneficiará futuros acadêmicos que ingressarão na universidade.

Considerações Finais

Todo o trabalho desenvolvido no PEE/Toledo causa extrema satisfação, pois o
projeto é fundamental para que nossos colegas continuem na universidade, ocupando os
espaços que lhes foram negados por muito tempo, já que, segundo PEE (2006, p.18): “[...]
a história da humanidade sempre foi marcada pela segregação e exclusão econômica,
política, social e cultural das pessoas com deficiência [...]”; Espaços estes que são deles
por direito.
Muito já foi conquistado pelo programa, mas ainda há muito pelo que lutar; como,
por exemplo, a ampliação do orçamento do programa, que vem sofrendo com falta de
tradutores/intérpretes; e também no investimento em equipamentos e acessibilidade, para

Forma(s) de contato com a ação
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que as pessoas com deficiência continuem, cada vez mais, a ingressar na universidade

E-mail:

peetoledo@gmail.com

www5.unioeste.br/portal/proex/programas/pee,

Site

e

Página:

www.facebook.com/peecampustoledo;

Fone: (045) 3379-7008.
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O objetivo deste trabalho é analisar as características físico-químicas e
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Resumo

assuntos pertinentes. Posteriormente amostras de águas foram coletadas e analisadas. Os
resultados mostraram que há incoerência com os padrões legislacionais.

Apresentação

A qualidade da água para consumo humano e higienização de produtos
olerícolas é de fundamental importância, pois suas características físico-químicas e
microbiológicas definem seu nível de potabilidade e também de contaminação (DANELUZ,
2015). Sendo que em propriedades familiares e distantes do perímetro urbano, o risco de
contaminação destas águas é agravado, pois quase em sua totalizada as águas utilizadas
não passam por nenhum tipo de tratamento prévio antes do uso, elevando assim, o risco
de doenças provocadas por água contaminada.
Esta situação ocorre devido à presença de microrganismos patogênicos, os quais
são oriundos de captação a partir de poços rasos e antigos, nascentes desprotegidas,
criação de animais domésticos (gatos, cachorros, bovinos, suínos, ovinos entre outros), uso
de fossas (AMARAL et al., 2003) e aplicação de produtos químicos (fertilizantes e
agrotóxicos) próximos dos locais de captação da água, e ainda também, devido o despejo
incorreto de resíduo animal sem tratamento algum diretamente no solo (PINTO, 2011).
Sendo que este tipo de contaminação ocorre não somente no Brasil, mas também em
muitos outros países em desenvolvimento (ARMAS, 2005). Diante do exposto verifica-se
que a qualidade da água utilizada para consumo humano, e higienização de produtos
olerícolas por serem consumidos em quase sua totalidade in natura, torna-se fundamental
para que problemas de contaminação possam ser identificados, e se possível corrigidos,

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica, físico-química
e de componentes, de águas utilizadas em propriedades familiares de olericultura fora do
perímetro urbano do Munícipio de Toledo-Pr. E ainda, em caso de incoerência no resultado
mediante comparação com as legislações vigentes, apresentar soluções ao produtores, e
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ou então indiquem que o local ou forma de captação é impropria para tais finalidades de

ainda buscar junto aos órgão competentes ações de capacitação e auxílio na melhoria da
atividade e da qualidade da água utilizada. Cabe ressaltar que este projeto encontra-se na
sua terceira fase de execução, onde 10 novas propriedades foram estudas das 48 existes
no município, totalizando 30 propriedades avaliadas.

Procedimentos Adotados
Incialmente foram realizadas visitas técnicas as propriedades, para verificar
se os produtores aceitariam participar do projeto, em caso afirmativo, foi solicitada sua
autorização mediante termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) em duas vias,
sendo uma via entregue ao produtor, e outra para a Coordenação do projeto. Ressalta-se
que as visitas sempre foram acompanhadas pelo técnico agropecuário, Sr. Diomedes
Cupertini, pertencente à Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do município
de

Toledo –

PR.

Dando

prosseguimento,

nesta

primeira

visita

foi

realizado

questionamentos pertinentes ao tema, como: o tempo de atividade neste local, se a
propriedade é própria ou arrendada, locais onde comercializa seus produtos, se algum vez
fez análise das águas utilizadas, e também se possuí algum conhecimento sobre as
legislações que regem a atividade e a qualidade da água, contaminação ambiental,
segurança alimentar, e se existe fiscalização e capacitações pelos órgãos competentes.
Ainda, foi feita uma avalição da propriedade em relação aos locais de cultivos e tipos, local
e forma de captação da água, proximidade com plantação de grão (defensivos agrícolas),
presença de animais domésticos, matérias em desuso, e local de higienização. Após, deuse inicio as coletas de amostras de água, sendo esta feita em dois períodos diferentes, um

amostras de água de higienização, consumo humano, e após a lavagem dos produtos
olerícolas, determinou-se in loco, os parâmetros físicos-químicos de temperatura, pressão,
pH, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica. E posteriormente nos laboratórios da
UNIOESTE/Campus de Toledo, determinou-se a quantidade de sólidos totais, fixos e
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seco e outro chuvoso. Até o momento fez-se a primeira coleta em todas as propriedades,

voláteis, e turbidez. E ainda, foram realizadas análises microbiológicas para coliformes
totais, termotolerantes, e contagem total de microrganismos mesófilos. Já na Fundação
para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDETEC) realizou-se a determinação
da demanda bioquímica (DBO) e química de oxigênio (DQO).

Resultados
Na Figura 1 são apresentadas imagens dos locais de captação da água de
higienização, higienização dos produtos e produção.

Figura 1 – Locais de coleta de água de consumo, higienização e após a lavagem
das hortaliças.

Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas para as águas de
higienização, consumo e após a higienização estão dispostos nas Tabelas 1, 2, 3 e 4.

utilizada para consumo humano na propriedade.
Tabela 1 – Resultados microbiológicos das amostras da água de higienização.
Amostra

1

2
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4

5

6

7

8

9
0

1
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Ressalta-se que em todas as propriedades em estudo a água de higienização é a mesma

1
Mesófilos
(UFC/mL)

Coliforme
s

Totais⋅10²

(NMP/100 mL)

0,3

,95⋅
1

,96⋅

02

02

<

1

,5

,3

<

0

,9

,4

1

1

6
7,2⋅

1⋅101

1,31⋅
1⋅107

01
2
0,3

2

<
,3

4
240

,8⋅
1

02
≥
,5

1
2,8⋅
1⋅101

01
1
,5

5

1
01

1
240

≥

≥

240

Coliforme
s
Termotolerantes
⋅10²

0,3

0
0,3

<
4

2
240

≥
,3

4
,3

2
240

≥

1

,5

(NMP/10
0 mL)

As Tabelas 1 e 3 apresentam os resultados microbiológicos, para a água antes e
após higienização, respectivamente. A resolução do CONAMA n° 357 de 17 de março de
2005 determina que um limite de 200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros de
amostra como valor máximo. Desta forma, as amostras 6 e 9 (Tabela 1) e 7 e 10 (Tabela
3) ultrapassaram o valor permitido pela legislação, indicando a presença de contaminação
fecal. Já para os microrganismos mesófilos e coliformes totais a legislação não estabelece
um padrão, porém a literatura cita que quantidades elevadas indicam falta de higiene e
presença de contaminantes como esgoto, animais etc., assim, quanto aos mesófilos as
amostras 6 (Tabela 1), 1, 3, 7 e (Tabela 3) e para coliformes amostras 6, 9 e 10 (Tabela 1),

higienização.
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e 4 e 7 (Tabela 3), apresentam valores elevados, indicando uma possível contaminação.

,16

Conduti
vidade (µS cm1)

(mg L-1)

8,2

,77

Pressão

Turbidez
Sólidos

Fixos

(mg L-1)

55

(mg L-1)

40

15

6

9

6

6

9

6

5

5

,3

1,5

,81

2,3
23

,58

25

30

95
1

52
DQO

(mg/L)

6

5

DBO
(mg/L)

9
0

1

Sólidos
Totais Voláteis

8

6

Sólidos
Totais

7

2
,46

Totais (mg L-1)

6

7
24,1

(UNT)

5

2
2,9

(mmHg)

4

7

Temper
atura (°C)

3

8

Oxigêni
o Dissolvido

2

*
3

00

*

,5
4
1,6
6
,3
2
9,5
7
19,9
2
8,9
5
30
1
85
3
45
*
*
*
*

,54
8
06,5
8
,17
1
2,5
7
16,5
3
3,17
5
82,5
1
5
3
87,5
*
*
*
*

,93
1
05
7
,71
2
1,2
7
43,7
4
,59
9
55
9
15
8
40
*
3
*
0

,65
1
46
7
,42
2
2,7
7
32,8
1
0,95
5
50
2

,05
2
,5
4
,71
2
1,2
7
13
4
2,29
2

80
3
*
9
*

8
4,2
5
,35
2
1,5
7
15,2
4
3,22
8

2,5
7

0
3

,71

1

*

8

2,5
*
6
*
0

3
0
9
2

,55
3
,3
5
,23
2
1,3
7
14,4
4
,02
5
20
*

5
20
1
*
2
*

1

5

,79
9

1

3,1
6

5

,04
2

2

4,1
7

7

10
1

4

1,94
1

2

5
*

*

1

2

5
*
*
*
*
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pH

1

*

*
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Amostra

* Não foi possível a determinação destes valores, pois a variação de massa foi
insignificante.
** Análise em andamento.
Tabela 3 – Resultados microbiológicos das amostras de água após a higienização.
.

1

Amostra
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2
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(UFC/m

⋅104

-

,05⋅

Colifor
mes Totais⋅10²
(NMP/100 mL)

1
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-

4

1

1

,85⋅
1

04

L)

3

-

03
2

4

1

5

,98⋅

240

-

7

8

9
0

1

3

2

1

,6⋅
1

03
≥

6

04
1
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240

,5⋅
1
02
≥
,4

,26⋅
1
04
6
4

1

1

,78⋅
1

1

03
2

2

4

Colifor
mes
Termotolerant
es⋅10²

4
6

-

2
4

10

1

-

1
10

240

≥
,4

6
,3

2

≥

240

(NMP/1
00 mL)
- são propriedades de hidropônia, não havendo água ápos higienização por se tratar
deste tipo de cultivo.

do CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005, onde o pH deva estar entre 6 e 9,
verificar-se que as amostras 3, 6, 8, 9 e 10 (Tabela 2) e 1, 6, 9 e 10 (Tabela 4) estão fora
dos limites determinados pela legislação. Já para condutividade não há parâmetro na
legislação, porém Richards (1954), indica que a mesma deve estar entre 0 e 250 µS cm-1,
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Analisando as Tabelas 2 e 4 referente aos resultados físico-químicos das águas de

assim, apenas a amostra 10 (Tabela 4) não foi concordante com o estabelecido, indicando
uma alta quantidade de sais na água.
Tabela 4 – Resultados físico-químicos das amostras referentes à água após a
higienização.

5

pH

,99

Conduti
vidade (µS cm1)

4
9,7

Oxigêni
o Dissolvido
(mg L-1)

7
,7

Temper
atura (°C)

2
1,2

Pressão
(mmHg)

7
24,1

Turbidez
(UNT)

3
06

Sólidos
Totais (mg L-1)

1
035

Sólidos
Totais
(mg L-1)

Fixos

1
50

2

-

-

-

-

-

-

-

,23

3

4

6

6

,67
8

5,3

03,6

8
,37

5

90
1

45

2

05
4

85

7

16,7
8

2

2

1,1
7

20

8

,28
1

8,6

1

10

2

5

-

-

-

-

-

-

-

,2

6

7

8

9
0

9

6

6

5

,68
2

40

5,2

5
,35

,92
2

3,11

9,6
7

32,8

13,1
8

6

55
6

30

0
3

45

,06
3
3

5
,96
1
0,9
7
15,2
1
31
7
5

5

,42
4
3,7

5
,87
2
0,4
7
14,6
1
26
1
35

*

1

5

,72
1

2

86,9

5

4

,97
2

2

3,7
7

7

10.1
2

4

4,42
1

3

45

*
55

1
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Amostra

Sólidos
Totais Voláteis
(mg L-1)

8
85

DBO
(mg/L)

2
08

DQO
(mg/L)

20
6

30

60

-

3
40

1
*
2
*

3

80
*
*
*
*

*
4
*
20

-

2
85

6
*
1
*

5
*
0
*
0

6
5
4
6
8
30

1
35
5
*
1
*

1

1

90
*

*

*
*

*

*

* A variação da análise dos sólidos foi desprezível.
- são propriedades de hidropônia, não havendo água após higienização por se tratar
deste tipo de cultivo.
** Análise em andamento.
Para o parâmetro oxigênio dissolvido, a legislação estipula um valor mínimo de 6
mg⋅L-1 para a água de higienização. Desta forma, verifica-se que as amostras 6, 7, 8 e 10
(Tabela 2) não estão de acordo com a legislação. Já em relação a água após a higienização
(Tabela 4) não há legislação que estipule este limite, entretanto valores muito baixos
indicam a presença excessiva de matéria orgânica (amostra 10). Em relação a turbidez a
legislação permite até 40 unidades nefelométricas (UNT), assim, tem-se que a maioria das
amostras, de ambas as águas, estão em desacordo com o estabelecido, indicando uma
deficiência na atividade óptica de absorção e reflexão de luz (excesso de sedimentos e
detritos). Analisando os parâmetros sólidos totais, verifica-se que as amostras de 1 a 5
(Tabela 2) e 1, 4 e 6 (Tabela 4) encontram-se elevados. Para os parâmetros DBO e DQO
o CONAMA (n° 357 de 2005), determina que DBO deve ser até 3 mgO 2⋅L-1, assim,

valor limite, porém nota-se que os valores foram superiores aos de DBO, devido a está
análise medir a quantidade de oxigênio necessário para oxidar todos os compostos
orgânicos presentes na amostra de água, coerente com a literatura (VALENTE, et al.,
1997).
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observando as Tabelas 2 e 4, percebe-se que todas as amostras analisadas estão em

Considerações Finais

Os produtores familiares que participaram desta fase do projeto, o destacaram como
de grande importância para a atividade deles, pois nunca haviam realizado análises destas
águas em suas propriedades. Além disso, a atividade de extensão possibilitou a aplicação
do conhecimento visto em sala de aula, permitindo aos acadêmicos realizar um estudo que
provoca um impacto social no município, visto que a maioria das propriedades em estudo
fornecem seus produtos em diversos pontos no município de Toledo – PR.
Forma(s) de contato com a ação

Mônica Lady Fiorese - mlfiorese@gmail.com; Veronice Slusarski Santana veronice_equnioeste@hotmail.com; Camila Fredo – ami.fredo@hotmail.com

Número da Correspondência Registrada (CR)

Projeto permanente cadastrado na PROEX sob CR:39577/2013
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FASE III – DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E
MICROBIOLÓGICOS DAS ÁGUAS UTILIZADAS NA IRRIGAÇÃO DE OLERICULTURA
EM TOLEDO-PR
Mônica Lady Fiorese349 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Veronice Slusarski Santana 350, Salah Din Mahmud Hasan 351,
Fernando Palu 352, Ana Paula de Oliveira353, Frederico Lovato354, Viviane Gonçalves de
Oliveira 355, Camila Fredo356, Maria Victória Colle Seleme357.

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Segurança Alimentar e Nutricional
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: qualidade da água; hortaliças; contaminação.

olericultura de propriedades rurais do município de Toledo-PR, visto que esta água
representa fonte de contaminação destes alimentos. Os resultados obtidos demonstraramse pouco satisfatórios, visto que muitos encontraram-se em desacordo com a legislação
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Este projeto teve como objetivo avaliar a qualidade da água de irrigação de

761

Resumo

vigente, principalmente para os microbiológicos. Portanto, faz-se necessário uma maior
atenção às formas de produção e manipulação destes alimentos.

Apresentação

Em virtude da estreita relação estabelecida atualmente entre os hábitos alimentares
e a saúde, o consumo de hortaliças tem sido amplamente inserido na dieta da população,
devido ao fato destes alimentos serem ricos em vitaminas, sais minerais e fibras que
contribuem para a nutrição básica. Contudo, por serem alimentos que são consumidos crus,
há o favorecimento da transmissão de patógenos, sendo a água de irrigação uma das
principais fontes de contaminação destas hortaliças (BERALDO, 2010; SILVA, 2005).
A qualidade e preservação da água de irrigação envolve a análise das características
físicas, químicas e biológicas da mesma, que podem ser afetadas tanto por fatores naturais
quanto pela ação do homem, com a inserção de novas substâncias que alteram a qualidade
dos recursos hídricos (FERREIRA et al., 2014).
Desta forma, o objetivo deste estudo consistiu na avaliação de parâmetros
microbiológicos e físico-químicos da água utilizada na irrigação de olericultura do município
de Toledo – PR, a fim de identificar fatores que influenciam na qualidade da mesma,
buscando a adoção de medidas que reduzam possíveis contaminações e visem à
preservação destas águas.

durante visitas técnicas a pequenas propriedades rurais que atuam na atividade de
olericultura no município de Toledo-PR. Nestas visitas, acompanhadas pelo técnico
agropecuário municipal e realizadas mediante autorização dos produtores por meio do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apresentaram-se os objetivos deste
projeto, a forma pela qual o mesmo seria desenvolvido e também quais seus benefícios
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Neste projeto, as amostras de água de irrigação a serem avaliadas foram coletadas
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Procedimentos Adotados

para o produtor e para a população que consome estas hortaliças. Os produtores rurais
puderam esclarecer suas dúvidas nestas visitas e, além disso, foram determinados alguns
parâmetros físico-químicos (temperatura, pressão, pH, oxigênio dissolvido e condutividade
elétrica) através de análises in loco, enquanto que os demais parâmetros físico-químicos
(sólidos, DQO e DBO) e microbiológicos foram analisados nos laboratórios da UNIOESTECampus Toledo e FUNDETEC. Até o presente momento, a primeira etapa de análises de
amostras de 10 propriedades previamente selecionadas já foi concluída, enquanto que a
segunda etapa está em andamento.

Resultados

Nas Figuras 1 a 6 podem ser visualizados os locais de captação da água de irrigação
e de cultivo das hortaliças das propriedades rurais visitadas e também os participantes do
projeto nestas visitas.
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Figura 2 - Local de captação da água de irrigação nas Propriedades 1 e 2, respectivamente.

Figura 3 - Local de captação da água de irrigação (Propriedade 3) e de cultivo das hortaliças
(Propriedade 4).

Figura 4 - Local de captação da água de irrigação nas propriedades 5 e 6.

Figura 5 - Local de cultivo das hortaliças (Propriedade 7) e de captação da água de irrigação
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(Propriedade 8).

Figura 6 - Local de captação da água de irrigação (Propriedade 9) e de cultivo das hortaliças
(Propriedade 10).

Figura 7 - Equipe de trabalho durante visitas técnicas às propriedades.

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os resultados das análises
microbiológicas e físico-químicas, respectivamente, para as 10 amostras avaliadas.
Tabela 1 - Resultados das análises microbiológicas

(UFC/mL)

1

2

3

4

2,29×103

1,98×102

4,9×102

2,1×102

≥24×103

7,5×102

4,6×103

4,3×102

Coliformes
Totais
(NMP/100mL)

5
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Mesófilos

Amostras

3,3×1

Página

Parâmetros

0,4×1

Coliformes
Termotolerantes

11×103

<0,3×102

4,3×102

4,3×102

0,4×1

(NMP/100mL)

De acordo com a legislação (BRASIL, 2005), o parâmetro coliformes
termotolerantes não deve exceder um limite de 200 coliformes por 100 mL de amostra. As
amostras 2, 5 e 10 (Tabela 1) encontraram-se de acordo com o CONAMA. Para os demais
parâmetros microbiológicos, não há limites máximos, porém, altos valores de mesófilos e
coliformes totais podem representar riscos à saúde dos consumidores.
Com relação às análises físico-químicas (Tabela 2), o oxigênio dissolvido
deve ser não inferior a 6 mgO2 L1 (BRASIL, 2005). Logo, as amostras 1, 7, 8 e 10
apresentaram resultados insatisfatórios. A turbidez deve ser de até 40 unidades
nefelométricas de turbidez (NTU) (BRASIL, 2005) e, portanto, apenas a amostra 2
encontrou-se abaixo deste valor. O valor de pH deve ser entre 6 e 9 (BRASIL, 2005). As
amostras 9 e 10 apresentaram valores fora deste intervalo. A condutividade elétrica,
segundo Richards (1954), deve estar entre 0 e 250 µS cm-1. Todas as amostras
apresentaram valores de condutividade dentro desta faixa. A resolução do CONAMA
(BRASIL, 2005) ainda define que, para sólidos totais dissolvidos, o valor máximo aceitável
é de 500 mg L-1. Os valores para tal parâmetro (Tabela 2), calculados a partir da literatura
(SALINITY MANAGEMENT GUIDE, online), estão bem abaixo desse limite estabelecido.
Em se tratando de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), a legislação
estabelece até 3 mgO2 L-1 (BRASIL, 2005). Assim, apenas a amostra 5 está de acordo com

maiores (SILVA et al, 2011). Isto é verificado nos resultados das amostras analisadas.
Tabela 2 - Resultados das análises físico-químicas

Amostras
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teste realizado em períodos menores que o teste de DBO, os valores de DQO são sempre

766

a legislação. Não há limite para a demanda química de oxigênio (DQO), porém, por ser um

Pa
râmetros
pH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

6

6

6

6

6

6

6

5

,48

,08

,76

,34

,93

,41

,05

,18

,66

1
0
5
,79

Oxi
gênio
Dissolvid
o

5
,88

9
,88

6
,19

7

,19

7
,71

6
,00

5
,71

5
,22

7

,04

5
,04

(mg L-1)
Tur
bidez

7
1

(NTU)

3
5,83

1
27

4

9,71

4
4,99

1
29

4
2,91

7
8

5

6

4
1,94

Sól
idos
Totais

4

Dissolvid

0,5

2
2,5

2
5,7

6

,8

6
7,2

1
7,3

5
,4

3
5,9

1

1,7

8
,4

os (mg L1)

Sól
idos

8

Totais
(m

96

4
40

3
23

4

25

7
0

1
50

8
2

7
5

8

5

2
5

idos
Totais
Fixos
(mg L-1)

8
70

3
75

3
10

70

3

*

5
5

0

1
0

0

8

0
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g L-1)

Sól
idos

2

Totais
Voláteis

6

6
5

1
3

5

*

5

9
5

8
2

6
5

5

2
5

(mg L-1)
Co
ndutivida
de

6
3,2

3
5,2

4
0,1

1

0,6

1
05

2
7

8
,5

5
6,1

1

8,2

1
3,1

(µS cm-1)
Te
mperatur
a (ºC)

2
5,1

Pr
essão
(mmHg)

2
1,6

7
24,7

2
3,2

7
24,2

1,6
7

20

2

2
1,2

7

16,4

2
0,52

7
43,7

2
1,2

7
33,7

2
0,7

7
13

1,2
7

16

2

2
4,1

7

15,8

7
10

DB
O

7

(mgO2 L-

1

1
00

9
5

5

5

2
,38

4

5

,46

5
8

-

-

-

-

1)

DQ
O

1

(mgO2 L-

70

3
00

2
00

06

1

9
,78

8
,50

1
8

1
21

insignificante.
-As análises ainda não foram concluídas.

Considerações Finais
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1)

De uma maneira geral, é perceptível que há grande interesse por parte dos
produtores rurais com relação ao desenvolvimento deste projeto. Ainda existem certas
dificuldades para implantação, nas propriedades, das possíveis melhorias, visto que apesar
de serem sugeridas medidas de fácil aplicação, há ainda certo empecilho financeiro para
que as mesmas sejam colocadas em prática.
Quanto ao desenvolvimento pessoal trazido pelo projeto de extensão, podese ressaltar que o mesmo tem sido muito gratificante, pois a partir do projeto foi possível
aplicar de maneira clara e prática os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do curso de
Engenharia Química e além disso, desenvolver-se como cidadão, realizando uma atividade
que impacta positivamente na vida das pessoas que produzem e consomem estes
alimentos.
Forma (s) de contato com a ação

Mônica Lady Fiorese (mlfiorese@gmail.com)
Veronice Slusarski Santana (veronice_equnioeste@hotmail.com)
Viviane Gonçalves de Oliveira (vivianeoliveira_@live.com)

Número da Correspondência Registrada (CR)

BERALDO, R.M. Qualidade bacteriológica de águas de irrigação de hortas nos
municípios de Araraquara, Boa Esperança do Sul e Ibitinga, SP. 2010. 63f. Dissertação
(Mestrado em Alimentos e Nutrição) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho, Araraquara- SP. 2010.
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FEIRAS DE NEGÓCIOS DOS EMPREENDEDORES CAPACITADOS PELO
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O objetivo deste artigo foi apresentar as feiras de negócios realizadas pelo núcleo
de Francisco Beltrão do Programa Bom Negócio Paraná – PBNP, com os empreendedores
capacitados na modalidade presencial. Para isso, buscou-se demonstrar como ocorre a
organização desta ação e também descrever brevemente o surgimento da iniciativa, além
de, investigar junto a alguns dos participantes das feiras quais suas percepções sobre a
atividade desenvolvida no núcleo. Os resultados do trabalho permitiram inferir que as feiras
possuem uma avaliação positiva de acordo com a percepção dos participantes, o que, para
o núcleo do PBNP em Francisco Beltrão é um fator preponderante na contribuição tanto do
aprendizado quanto na satisfação geral dos participantes.
Apresentação

O Programa Bom Negócio Paraná - PBNP, caracteriza-se como projeto de extensão
com o foco de oferecer capacitação gerencial e consultorias gratuitas as micro e pequenas
empresas, micro empreendedores individuais, formalizados ou não, como também a futuros
empreendedores, e tem por objetivo principal promover o desenvolvimento econômico de
munícipios e comunidades.
O núcleo do Programa Bom Negócio Paraná de Francisco Beltrão, está vinculado a
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão, e
atende 42 munícipios da Região Sudoeste do Paraná. O curso de capacitação ocorre nas
modalidades presencial e de Ensino a Distância e são abordados os módulos de Gestão
de Negócios, Comercial, Financeira, Pessoas e Estratégica.
Durante a última semana de curso, todos os participantes tem a oportunidade de

iniciativa está contando com a adesão de muitos participantes resultando em diversos
comentários positivos a respeito da ação.
De acordo com o Sebrae (2014), as feiras são importantes, pois servem como uma
vitrine para as empresas, promovendo a alavancagem das vendas de seus produtos e

Página

Negócios dos Empreendedores Capacitados das Turmas de Francisco Beltrão. Essa

772

desenvolver o aprendizado das aulas na realização de uma feira intitulada: Feira de

serviços, contribuindo principalmente para a divulgação, ampliação de relações com o
público e exploração de novas oportunidades.
A Feira de Negócios dos Empreendedores Capacitados das Turmas de Francisco
Beltrão é realizada com o intuito de promover os empreendimentos através da divulgação
da imagem das empresas e de seus produtos e serviços, incentivando assim, os
empresários a participarem de eventos que auxiliem nos seus relacionamentos com o
mercado de atuação. Com isso, o intuito deste trabalho é apresentar mais essa ação
desenvolvida através do PBNP - Núcleo Francisco Beltrão.

Procedimentos Adotados

O presente estudo é descritivo, pois buscou apresentar a maneira como as feiras
são realizadas, além de verificar, na opinião de alguns participantes suas percepções a
respeito desta ação. Para isso, realizou-se uma entrevista com algumas perguntas
estruturadas de forma aberta, perguntas essas que serviram de roteiro para a exposição
dos relatos colhidos. O próximo passo foi selecionar uma amostra de três participantes das
últimas feiras, sendo que dois deles participam há mais de quatro edições e um participou
duas vezes. Também foram incluídos neste resumo expandido fotos buscando demonstrar
o acontecimento das feiras e dos alunos participantes, em que procurou-se apresentar
informações sobre a organização da feira, nossos parceiros da ação e, também, os
requisitos para que os alunos do curso se tornem participantes do evento.
Nesta ação, avalia-se que os principais beneficiados são os alunos concluintes do
curso de capacitação, além de toda comunidade externa, uma vez que a feira é aberta para

O principal objetivo da Feira de Negócios promovida pelo PBNP núcleo de
Francisco Beltrão é propiciar um ambiente que contribua com a divulgação dos produtos e
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visitação.

serviços dos alunos participantes e, consequentemente, aproximá-los do mercado
consumidor.
Tal iniciativa surgiu ainda no ano de 2012, durante a realização da primeira
turma no município de Francisco Beltrão. Segundo as instrutoras do programa na referida
época, Marta Paiz e Márcia Bonifácio Stooc, a importância da participação em feiras era
um assunto trabalhado no módulo de Gestão Estratégica, a partir do qual surgiu a ideia de
realizar uma pequena feira com a proposta que eles pudessem verificar na prática a
contribuição que as feiras poderiam proporcionar aos seus negócios.
Ainda segundo as instrutoras, inicialmente a feira era realizada em todas as turmas,
contudo devido à viabilidade para a organização, que fica a cargo dos instrutores, bolsistas
de graduação e coordenação, esse evento passou a ser restrito a cidade de Francisco
Beltrão. A escolha do local adequado para as feiras, a alocação dos expositores, convite
aos alunos e instruções de como proceder durante o evento são planejadas com
antecedência mínima de 20 dias pelas instrutoras.
Durante as aulas, todos os alunos são informados da feira e são convidados
a participarem. Os alunos também são orientados com algumas instruções como:
preparação de material de divulgação (folders ou cartões com contato da empresa),
material de apoio como bancadas e expositores de mercadoria, a quantidade de produto a
ser produzido para comercialização, horário de início e término do evento, controle das
vendas e de contatos feitos, e até mesmo a precaução de possuírem troco aos clientes ou
trazerem máquinas de cartão.
Para que essa ação aconteça, os organizadores contam com o apoio de dois
importantes parceiros, que disponibilizam gratuitamente o local para a realização da feira,

também que as feiras acontecessem no período noturno.
A feira acontece durante a última semana de aulas, normalmente no segundo
dia do módulo de Gestão Estratégica. Com duas ou três semanas de antecedência, iniciamse a preparação e vinculação de propagandas para a divulgação da feira, sempre com o
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a saber: Unioeste e a Universidade Paranaense - UNIPAR. Esses dois lugares foram

incentivo para que os próprios alunos auxiliem essa divulgação. Basicamente toda
divulgação é feita por meio das redes sociais, panfletagem e colagem de cartazes no local
de realização, em que são informados a data e horário da feira e quais produtos ou serviços
serão expostos e comercializados.
Outro diferencial desta ação é que o convite para a participação da feira é
sempre estendido a todos os alunos que concluíram o curso, ou seja, todos permanecem
com a oportunidade de expor em feiras futuras. Para isso, mantem-se no núcleo um
cadastro atualizado de alunos interessados. Já para os alunos que ainda estão cursando a
modalidade presencial, somente é permitido participar do evento aqueles que concluirão o
curso e receberão o certificado.
Durante as edições percebeu-se que, os alunos ficam satisfeitos com o evento
e sempre demonstram a intenção de continuar participando, o que ressalta a importância
da ação que o núcleo vem desenvolvendo. Com isso, buscou-se junto a alguns alunos,
investigar suas percepções sobre a feira de Empreendedores Capacitados.
O Sr. Adair Miguel Mendonça, aluno da 20° turma de Francisco Beltrão, possui
uma empresa de fabricação de velas artesanais decorativas e participou de duas feiras até
o momento. Sua primeira participação coincidiu com a feira comemorativa pela 20° turma
no município, que aconteceu no calçadão central da cidade, juntamente com a feira dos
Micro Empreendedores Individuais (MEIs) já realizada pela prefeitura municipal
semanalmente. A seguir, na Imagem 1, pode-se ver o aluno com seus produtos durante a
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feira no centro da cidade em novembro de 2016.

Imagem 1: Sr. Adair e esposa expondo seus produtos na feira do PBNP.
O Sr. Adair gosta de ressaltar que a partir do curso conseguiu compreender a
importância da gestão do negócio, sendo que já está organizando melhor a administração
de seu negócio. Somado a isso, a participação na feira o deixou mais satisfeito com o
programa, pois, segundo ele: “melhorou os contatos e as vendas, a expectativa da feira foi
superada, com certeza, as vendas foram boas, e dali pra cá eu estou sempre vendendo
bem e sempre ouço clientes que falam que conheceram nossos produtos na feira”. Outro
ponto observado por ele foi de que os conteúdos vistos em sala foram colocados em prática
na feira e mantidos no negócio: “até então eu não tinha divulgação, hoje já peguei mais
experiência para divulgar, e de como e o que divulgar”.
Atualmente, Sr. Adair que possui a empresa há 12 anos, continua expondo na feira
dos MEIs. No entanto, ele destaca que a oportunidade surgiu através da participação na
feira do programa, pois, a partir desta, ele foi convidado a expor juntamente com outros
empreendedores no calçadão central da cidade de Francisco Beltrão.
Participando da feira há quatro edições, a empreendedora Mari Lucia Rogovoski dos
Santos (Imagem 2) foi aluna no ano de 2015 na 14° turma, e tem como atividade principal

Imagem 2: A empreendedora Mari Lucia e seu esposo na 17°
feira.
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a confecção de roupas para cachorros.

Segundo ela: “quando eu comecei tinha que vender de porta em porta, e hoje os
meus clientes sempre vem me procurar, eu já fazia a feira da prefeitura no calçadão e fui
convidada pra feira do Bom Negócio que só fez ficar melhor o que já estava bom, porque
participando assim, muitas mais pessoas conheceram o serviço da gente e ficaram sabendo
da gente, sempre vejo que nas faculdades que a gente vai, podem ser algumas pessoas
que compram, mas tem muito mais que passam lá pra olhar, não compram na hora, levam
um cartão e depois eles vêm aqui e compram, tem um que sempre fala pro outro. Tô sempre
buscando ir nas feiras. Participei de feiras bem maiores e tudo isso é muito bom” (sic).
O casal de empreendedores Adão Dosra de Oliveira e Rosenei Farias de Oliveira
(Imagem 3), são proprietários da empresa Doces e Salgados Oliveira e participam da feira
comercializando o carro-chefe do negócio: pasteis. Ambos foram alunos da 9º turma
realizada em 2015. De acordo com Adão, a participação nas feiras trouxe muita experiência
no processo de venda e de divulgação de seus produtos. Segundo ele em suas primeiras
participações a venda não foi satisfatória, pois não tinham um foco de produto a ser
comercializado, porém aproveitaram as edições para investir em divulgação, principalmente
utilizando o cartão de visitas que foi desenvolvido a partir de orientação que teve durante o
curso.
Um ponto de destaque, segundo Adão, é que durante a feira ele conseguiu perceber
uma rápida avaliação dos seus produtos, pois buscava questionar aos clientes se o que
estava sendo comercializado era realmente bom, tendo isso permitido a percepção de quais
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produtos tinham maior venda e melhor avaliação por parte dos clientes.

Imagem 3: Adão e Rosenei juntamente com a filha Rafaeli de Oliveira.

A participação do Sr. Adão nas feiras realizadas pelo programa despertou o desejo
de realizar no município uma feira para que os Micro Empreendedores Individuais tivessem
a oportunidade de divulgar os seus produtos. Contando com o apoio do grupo de MEIs do
qual já fazia parte, o desejo de realizar tal evento foi apresentado a Elisiane Bartoski Farias,
à época agente de desenvolvimento da sala do empreendedor do município de Francisco
Beltrão, a qual teve iniciativa de criar a feira em âmbito municipal.
Elisiane relatou que “as feiras de encerramento do curso demostraram para os
empreendedores a importância de mostrar sua existência, sair do negócio de fundo de
quintal. A feira do bom negócio nos ajudou e influenciou os empreendedores quanto a
necessidade de organização e profissionalismo para mostrar que apesar de pequenos
havia qualidade e responsabilidade em seus negócios”(SIC).

PBNP, a idealização e realização das feiras dos Empreendedores Capacitados. Essa ação
visa a contribuir cada vez mais com o desenvolvimento e capacitação dos alunos
participantes, consequentemente está alinhada ao principal objetivo do programa:
promover o desenvolvimento econômico da região em que está inserido.
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Considerações Finais

Principalmente a partir dos dados coletados pelas entrevistas com os participantes,
percebeu-se que, o objetivo da feira, está sendo alcançado, pois esses participantes
visualizam a ação como uma oportunidade de divulgação de produtos, serviços e contato
com o público que potencialmente podem tornar-se clientes consumidores de nossos
alunos participantes. Pode-se destacar também que os alunos conseguiram aplicar de
forma prática, aspectos relacionados a divulgação de produtos e do próprio negócio
servindo como apoio às suas atividades comerciais.
Outro ponto observado é de que esta iniciativa fez com que muitos buscassem
participações em outras feiras, não se limitando apenas ao evento do PBNP, demonstrando
o interesse desses alunos em continuar ampliando a rede de contatos e divulgação.
Ademais, a partir das análises e relatos coletados, pôde-se perceber também que tanto a
feira quanto o curso possuem uma avaliação satisfatória dos participantes.
Forma(s) de contato com a ação
Programa Bom Negócio Paraná – Núcleo Francisco Beltrão.
Telefone: (46) 3520-4866;
E-mail: bomnegocioparana.fb@gmail.com

Número da Correspondência Registrada (CR)
50241/2017
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM MODELAGEM
MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: PANORAMA E PESQUISA
Tiago Emanuel Klüber 366 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Carla Melli Tambarussi 367, Elhane Fátima Fritsch Cararo368, Gabriele
de Sousa Lins Mutti369, Marcio Virgínio da Silva370, Silvio Rogerio Martins 371
Área Temática: (Conforme atividade cadastrada na PROEX)
Linha de Extensão: (Conforme Atividade Cadastrada na PROEX)
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Tendência da Educação Matemática; Espaços de Formação

Resumo

Esse texto apresenta um panorama do andamento do Projeto de Extensão:
Formação de professores em Modelagem Matemática na Educação Matemática, iniciado
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de Professores; Pesquisa.

em outubro de 2015, em três diferentes núcleos regionais de Educação do Estado do
Paraná: Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Assis Chateaubriand, contando com a
participação, no ano de 2017, de 29 professores da Educação Básica. Para além disso, o
texto explicita uma síntese dos resultados obtidos por 3 pesquisas de mestrados
desenvolvidas no contexto dos grupos de formação mencionados.

Apresentação
A relevância do trabalho com a Modelagem Matemática 372 nos diferentes níveis e
modalidades de ensino tem sido discutida tanto na literatura no âmbito da Educação
Matemática, quanto nos documentos oficiais que apresentam as orientações para o ensino
da Matemática nos diferentes estados da federação, a exemplo das Diretrizes Curriculares
para o Ensino da Matemática no Estado do Paraná (KLÜBER, 2012; MUTTI, 2016)
Ainda que sejam reconhecidos os benefícios associados à adoção da Modelagem
às práticas pedagógicas dos professores de Matemática, dentre os quais: o incentivo à
pesquisa; o desenvolvimento da autonomia do aluno; a possibilidade de estabelecer
conexões entre os conteúdos matemáticos e as situações problemas provenientes do
cotidiano e o estímulo da criatividade (ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 2012), eles, por si só,
não têm se mostrado suficientes no sentido de fazer da Modelagem uma prática constante
nas aulas de Matemática, uma vez que a decisão pela sua adoção depende do

benefícios advindos do trabalho com a Modelagem, o interesse e a iniciativa primeira
dirigida a sua adoção à prática pedagógica é permeada por sentimentos de insegurança
que vem à tona, destacadamente, em função de esta ser uma prática que segundo Barbosa

372

A Modelagem Matemática é uma tendência da Educação Matemática. Ressaltamos, nesse texto,

que faremos referência a ela utilizando também a expressão “Modelagem”.
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predominantemente do professor.

(2001) se distancia das habitualmente373 desenvolvidas pelos professores de Matemática
nas escolas. A minimização dessa insegurança e a compreensão do trabalho com a
Modelagem, enquanto aliado do processo de ensino e de aprendizagem da Matemática,
está atrelada à questão da formação, considerada por Roma (2003) e Barbosa (2001) como
primordial quando o assunto é a efetivação da Modelagem ao contexto escolar.
Nessa perspectiva, existe uma Formação Continuada de Professores em
Modelagem Matemática na Educação Matemática, vinculada ao Projeto de Extensão
“Formação de Professores em Modelagem Matemática na Educação Matemática”
aprovado sob o parecer 087/2015CCET, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
cujas fases podem ser sintetizadas como: 1) Inserir os professores num ambiente em que
possam rever, descrever, explorar, compartilhar e negociar os seus constructos pessoais e
suas teorias implícitas; 2) Constituir situações simuladas de sala de aula em que os
professores poderão se familiarizar com atividades de Modelagem, sem que tenham sido
considerados, previamente, literatura sobre essa tendência; 3) Propor situações em que os
professores se sintam convidados desenvolver atividades de Modelagem com seus alunos
e 4) Incentivar os professores a refletir acerca das atividades de Modelagem desenvolvidas
no grupo, estabelecendo paralelos com a literatura sobre esse tema (MUTTI, MARTINS,

grupos374 de professores da Educação Básica, totalizando 29 professores participantes, em
três diferentes municípios do Estado do Paraná: Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e
Tupãssi. Esses grupos se constituem, respectivamente, como região de inquérito de quatro
diferentes pesquisas de mestrado, três das quais defendidas nos meses de dezembro do

373

Ainda são predominantes na escola as práticas associadas ao paradigma do exercício

(SKOVSMOSE, 2000) em que são valorizadas a reprodução mecânica de exercícios de aplicação, quase
sempre precedidas pela apresentação oral de conteúdos matemáticos pelo professor.
374

Inicialmente a Formação era constituída de 4 grupos, sendo um deles situado no município de

Assis Chateubriand, Paraná. Este, no entanto, teve suas atividades finalizadas no início do ano de 2016.
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KLÜBER, 2017).

ano de 2016 e fevereiro de 2017 e cujas as sínteses das trajetórias de investigação
percorridas e os resultados obtidos discutiremos nesse texto.

Procedimentos Adotados

Vale ressaltar que embora as três pesquisas de mestrado supracitadas tenham sido
desenvolvidas no contexto dos grupos, a Formação Continuada de Professores em
Modelagem Matemática na Educação Matemática, independe delas, isto é, pretendendose contínua (KLÜBER et. al., 2015). Ela está vigente mesmo após o término das
investigações. Pensando nisso, buscaremos explicitar ao leitor no decorrer desse texto, um

Assumidas sob a persepctiva fenomenológica de investigação 375, as referidas
pesquisas 376 foram orientadas por três distintas interrogações 377 que, por sua vez,
solicitaram diferentes trajetórias de investigação a serem percorridas.

375

É uma investigação em que todos os passos dados na trajetória investigativa são intencionais e

em que o investigador precisa ficar atento, dar-se conta do que está sendo efetuado, de tal modo que as
raízes dos atos cognitivos e a maneira de serem expressos sejam explicitados. Buscamos “ir às coisas
mesmas”, só que agora, na realização da pesquisa, elas já são destacadas de um fundo delineado pela
interrogação formulada pelo pesquisador e que dá norte à investigação. Portanto, as coisas, por si sós, estão
sob o movimento da redução transcendental, que abrange a interrogação e o que se busca compreender
(BICUDO, 2010, p. 41).
376
377

Essas pesquisas foram orientadas pelo Professor Tiago Emanuel Klüber.
Pesquisa P1: O que se revela sobre as práticas pedagógicas dos professores da Educação Básica,

participantes de uma Formação Continuada de Professores em Modelagem Matemática na Educação
Matemática? (MUTTI, 2016). Pesquisa P2: Que sentido os professores participantes da Formação Continuada
em Modelagem Matemática na Educação Matemática atribuem ao seu grupo de formação? (MARTINS, 2016).
Pesquisa P3: Que sentido atribuem os professores participantes à formação continuada em Modelagem
Matemática na Educação Matemática? (CARARO, 2017)
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panorama das últimas ações desenvolvidas no interior desses grupos no ano de 2017,

Na sequência buscamos explicitar alguns aspectos centrais de cada uma dessas
pesquisas desenvolvidas no âmbito da referida Formação e apresentar o que está sendo
realizado no contexto dos encontros dos grupos anteriormente mencionados.

Síntese das pesquisas desenvolvidas no contexto da Formação Continuada de
Professores em Modelagem Matemática na Educação Matemática
A pesquisa P1 se deu no âmbito do grupo Foz do Iguaçu, tomando como
fenômeno as práticas pedagógicas dos professores da Educação Básica participantes. Os
dados para essa pesquisa foram coletados durante a observação da ação pedagógica de
8 dos professores participantes, num período de 8 horas-aula cada, bem como a
consideração da transcrição de 48 horas de áudio de 14 encontros e das produções textuais
dos professores nesse contexto que foram analisados com o auxílio do software Atlas ti378.
A análise da descrição das 4 categorias que emergiram desse estudo revelou, dentre outras
coisas, o caráter plural das práticas pedagógicas dos professores e o início de um
movimento de mudança da prática dirigido a adoção da Modelagem Matemática,
evidenciado pela abertura ao trabalho com os pares da escola e o deslocamento de um
discurso exclusivamente receoso em relação ao trabalho com a Modelagem para um

coletivo de pensamento próprio da Modelagem, em que circulam ideias dirigidas ao trabalho
com essa tendência.
A pesquisa P2 ocorreu no contexto do grupo Foz do Iguaçu e dirigiu-se ao
sentido os professores participantes da Formação Continuada em Modelagem Matemática

378

O software Atlas ti, é uma ferramenta para a análise qualitativa que está a serviço do pesquisador

e pode contribuir para a agilização do processo de categorização e análise dos dados da investigação. Vale
ressaltar que todos os autores desse texto possuem a licença para a utilização do software em suas
pesquisas.
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discurso de expectativa voltado à sua adoção. Esse deslocamento parece ter sido

na Educação Matemática atribuem ao seu grupo de formação. Para essa pesquisa foram
considerados os discursos e as manifestações espontâneas dos 11 professores
participantes, durante quatorze encontros da formação, de novembro de 2015 a junho de
2016, de modo que se constituíram como dados os áudios e registros escritos desses
professores, que foram transcritos e analisados com o auxílio do software de análise
qualitativa Atlas.ti. Esse movimento deu origem a 4 categorias que revelaram que a
inserção dos professores da Educação Básica em um contexto de formação continuada em
que se sintam acolhidos, como parte integrante de um coletivo em que podem discutir e
refletir acerca de suas próprias práticas pedagógicas e dos desafios que emergem quando
buscam alterá-las adotando a Modelagem, contando, para isso, com o apoio altruísta dos
colegas, pode incentivá-los a romper com o ensino tradicional e a adotarem a Modelagem
como a prática exequível em sua ação docente.
A pesquisa P3 se deu no contexto do grupo de Francisco Beltrão e teve como
fenômeno o sentido da formação de professores em Modelagem Matemática. Os dados
para a pesquisa foram coletados a partir do depoimento de 10 participantes da formação
no período de outubro de 2015 a julho de 2016, bem como a transcrição de trechos de
áudios referentes aos 14 encontros realizados quinzenalmente no período descrito e do
material produzido nos encontros. A descrição e a análise das 4 categorias que emergiram
desse trabalho revelou que o modelo e a estrutura da formação proposta possibilitou, a
partir de um ambiente de reflexão sobre a ação, do diálogo, da pesquisa, da produção do
próprio material didático que os participantes se sentissem sujeitos ativos da formação, num
sentido de integração à formação. Sentido esse que se articula à igualdade entre eles; as

juntos para estudar, refletir e discutir; a mudança de rotina do professor; a aprendizagem
em rede; o respeito às diferenças; a confiança entre os colegas; ao apoio profissional entre
os pares. E propicia uma releitura não só do modo em que os formandos-formadores vêm
ensinando a Matemática nas escolas, mas da importância que a formação continuada tem
para o cotidiano do professor.
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reflexões decorrentes da Modelagem Matemática; a partilha das experiências, das

Sobre o andamento dos grupos de Formação

No que diz respeito ao grupo Foz do Iguaçu até momento da produção desse
artigo já ocorreram 27 encontros com a participação de 11 professores da Educação
Básica. As ações desenvolvidas no interior desse grupo no ano de 2017 se dirigiram, num
primeiro momento, à elaboração e discussão de atividades de Modelagem Matemática para
a produção de um material didático que auxilie os demais professores que tenham interesse
em trabalhar com a Modelagem. Para além disso, a convite do Núcleo Regional de
Educação os professores participantes do grupo de Formação, ofertarão no segundo
semestre de 2017 oficinas sobre Modelagem Matemática, nos munícipios de Foz do Iguaçu
e região, aos professores da rede estadual de ensino, durante os dias reservados pela
Secretaria de Estado e Educação do Paraná para a Formação Continuada.
No grupo de Francisco Beltrão ocorreram 29 encontros de formação, com a
participação de 13 professores da Educação Básica, sendo que alguns destes participaram
em algumas etapas da formação. No momento participam da formação oito professores,
sendo esses, cinco professores da escola em que o projeto se desenvolve e que estão na
formação desde o seu início. As ações desenvolvidas na formação no ano de 2017 foram
elaboração e discussão de atividades de Modelagem para produção de material didático e
o seu respectivo compartilhamento com os colegas da área, oficinas dirigidas nesse
primeiro momento a alunos de uma escola do campo e para alunos de uma faculdade da
região e, ainda, desenvolvimento das atividades elaboradas pelos professores em suas

encontros, dos quais, quatro foram realizados no ano de 2017. O grupo conta com a
participação de 5 integrantes, os quais têm se dedicado ao aperfeiçoamento de sua prática
docente a partir adoção da Modelagem Matemática como uma das tendências da Educação
Matemática a fundamentarem sua ação docente. Os encontros realizados no ano de 2017
têm se destinado ao estudo teórico sobre a Modelagem, bem como à revisão de atividades
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salas de aula e posterior análise com os colegas da formação.

de Modelagem desenvolvidas durante o ano de 2016 e à elaboração de novas atividades
que virão a compor um quadro de atividades de Modelagem colocadas à disposição dos
professores da Educação Básica.

Considerações Finais
A formação continuada de professores em Modelagem Matemática, com
praticamente 2 anos, vem se mostrando promissora no sentido de ser um alternativa aos
modelos de formação de professores predominantes no âmbito da estado do Paraná.
As três pesquisas brevemente relatadas nesse texto oferecem os indícios de que
este modelo de formação favorece a adoção da Modelagem, minimizando aspectos que se
caracterizam como obstáculos à essa adoção.
No entanto, considerando as recentes políticas de estado, via secretaria de
Educação do Estado do Paraná, que diminui a carga-horária destinada à hora-atividade dos
professores, esse modelo pode não atingir o seu potencial, pois ocorre exclusivamente no
âmbito da escola, segundo a premissa de que a formação não deve ser paralela ao contexto
escolar, mas pertencente a ele.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DOCÊNCIA E INFÂNCIA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Mariane Bertonceli379
Caroline Machado Corteline Conceição380
Área Temática: curso de extensão
Linha de Extensão: Formação de professores
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Docência; infância; educação infantil.

Resumo
A ação de extensão intitulada “formação de professores: docência e infância na
educação infantil” tem em vista contribuir com a formação continuada das profissionais da
educação infantil do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Zelir Vetorello,
proporcionando um processo de reflexão sobre a prática pedagógica a partir das temáticas

saberes e experiências, na relação dialética entre a teoria e a prática das professoras de
educação infantil, problematizando e partilhando o conhecimento produzido nas minúcias
cotidianas do trabalho docente. O trabalho está sendo desenvolvido a partir de leituras e
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docência na educação infantil e infância. Propomos analisar o desenvolvimento profissional

discussões sobre os temas do projeto, bem como, atividades práticas de observação,
planejamento, prática pedagógica e registro de memoriais que servirão de suporte para o
desenvolvimento de atividades de pesquisa.

Apresentação
A ação de extensão desenvolvida no CMEI Zelir Vitorello pretende contribuir
com o processo de formação das professoras participantes, por meio de estudo das
categorias docência e Infância, que permeiam o trabalho na Educação Infantil, bem como
a reflexão sobre a prática pedagógica, promovendo a discussão e elaboração de projetos
de trabalho para a prática com as suas turmas.
Pensar a profissão docente na educação infantil que diz respeito a refletir sobre as
condições específicas dessa docência, que envolve saberes e práticas particularizadas
para esse nível escolar e trajetórias formativas diferentes da dos professores das outras
etapas da educação, coloca-se, como um importante desafio a enfrentar (OliveiraFormosinho, 2002).
Assim, os debates realizados nos encontros de formação foram muitos produtivos,
dando a possibilidade das professoras pensarem na sua trajetória profissional, como se
constituíram como docentes de educação infantil, o que mudou desde o inicio e como se
percebem na prática pedagógica atualmente.
Discutimos elementos da especificidade de ser professora na educação infantil,
articulando o cuidar e o educar, buscando nos discursos e relatos das participantes

infância nas instituições educacionais, com a finalidade de, conforme propõe Pinto (1997),
desconstruir imagens mitificadas e estereotipadas da infância que têm perpassado
discursos e práticas sociais e principalmente as representações da infância na sociedade.
Desse modo, é relevante refletir, analisar e socializar experiências sobre alternativas para

Página

Consideramos necessário olhar e problematizar as especificidades da presença da

791

elementos de convergiam com os textos trabalhados.

o trabalho pedagógico com crianças pequenas que contemplem seus modos de ação e
interação no ambiente escolar.
Ambrosetti e Almeida (2007) afirmam que nos defrontamos com a construção de um
“novo grupo profissional”, que sugere a constituição de novos significados pelos diferentes
grupos sociais envolvidos na educação da criança. Assim sendo, nesta ação nos propomos
colocar em discussão as especificidades da docência na educação infantil e a presença
das crianças pequenas nessas instituições.
Os encontros são mensais com o grupo de professoras da instituição, para discutir
os textos encaminhados, bem como, encaminhar atividades de registro e observação.
Por meio dos registros realizados em forma de memorias, estamos elaborando um
banco de dados para a pesquisa.

Procedimentos Adotados

O trabalho está sendo desenvolvido a partir de leituras e discussões sobre os temas
do projeto, bem como, atividades práticas de observação, registro, planejamento e prática
pedagógica.

Resultados
Os resultados do projeto estão sendo construídos por meio de memoriais
descritivos individuais. A produção do primeiro memorial foi a descrição das professoras

Neste encaminhamento, tivemos a possibilidade de conhecer a trajetória
individual das docentes e quais as transformações históricas ocorridas no campo da
Educação Infantil no Município de Francisco Beltrão.
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participantes sobre a sua trajetória formativa. A questão problematizadora do memorial foi

Também percebemos nestes registros pontos em comum abordados pelo
grupo, como o amor pela profissão e a relação familiar como determinante na escolha da
profissão.
As professoras mais experientes destacam também como ocorreram
transformações nas relações de trabalho desde o inicio de suas trajetórias, como o cuidado
antes se sobressaía sobre o educar e como a sociedade entendia a creche como um
espaço de assistência e as professoras como cuidadoras.
Considerando a especificidade do trabalho com crianças de 0 a 6 anos, que tem
como eixo de sustentação a articulação entre o cuidar e o educar, é fundamental uma
formação de natureza epistemológica, filosófico, propedêutica e científica para lidar com os
“que fazeres” do trabalho pedagógico.
Assim, conforme nosso

direcionamento

para

escrever também sobre

a

especificidade de seu trabalho, nos 9 memoriais produzidos aparecerem a questão do
cuidar e educar como fundamentos do trabalho. Mas também são apresentados outros
determinantes como ser dedicado, amoroso, criativo e compreensivo.
Apresentamos alguns recortes dos registros para ilustrar as concepções
apresentadas:
A especificidade do trabalho na educação infantil envolve a articulação entre o cuidar
e o educar, entre ensinar o que é próprio do currículo e transmitir valores essenciais a
formação humana, é compreender que a criança é um sujeito integral, histórico e produtor
de cultura. Assim a construção da identidade envolve pensar concepções de infância,
criança, currículo e considerar que o trabalho exige a indissociabilidade entre o cuidado e

auxilio no desenvolvimento da criança, analisando o que pode ser melhorado e
complementado com o tempo. Isso nos objetiva a questionar a forma que desempenhamos
nosso trabalho na Educação Infantil, os princípios primordiais que as crianças devem
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educação (Professora Maternal).

desenvolver nessa fase da vida: interação, movimento, ludicidade, psicomotricidade,
etc.(professora de hora atividade).

Podemos ressaltar que a ação de extensão está sendo desenvolvida e não temos
resultados concluídos. Os memoriais estão foram digitados e arquivados em bando de
dados. Estando em processo de análise para a construção da pesquisa.
Os encontros de formação da ação de extensão ocorrerão até o mês de dezembro
de 2017 e estamos em processo troca de experiências e aprendizados com o grupo de
participantes do CMEI.

Considerações Finais
A ação de extensão desenvolvida até o momento, nos possibilitou nos
aproximar da prática docente, conhecer as profissionais que trabalham e sua trajetória, bem
como contribuir com sua formação para pensar na especificidade do trabalho com criança
pequenas. Estamos agora iniciando o debate sobre a Infância, na perspectiva de entendêla como uma categoria historicamente e socialmente construída.
Temos ainda a intensão de proporcionar às profissionais envolvidas na ação de
extensão a reflexão sobre sua prática profissional e produzir conhecimento através da
produção dos memoriais, repensando suas concepções sobre docência e infância,
oportunizando a qualificação da prática pedagógica.
Nesta atividade, buscamos subsídios para a universidade, refletir sobre os limites e
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desafios do curso de o curso de pedagogia na promoção da formação profissional e avaliar

Forma(s) de contato com a ação:
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Número da Correspondência Registrada (CR)
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Participantes: Ângela Maria Silveira Portelinha 382, Sueli Ribeiro Comar 383, Clésio

Linha de Extensão: Formação de Professores
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Educação escolar; Formação de professores; Projeto
político-pedagógico.

Resumo
O projeto proposto visa desenvolver uma ação de formação continuada para
professores e pedagogos da Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão, objetivando:
assessorar a construção, o desenvolvimento e a avaliação dos Projetos políticopedagógicos das Unidades Escolares, mediante apoio teórico-metodológico à equipe
pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SMEC) e aos coordenadores
pedagógicos. O projeto é desenvolvido a partir de encontros quinzenais entre professores
do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE –
Campus de Francisco Beltrão e a Equipe Pedagógica da SMEC, e de encontros mensais
da Equipe Pedagógica da SMEC com Coordenadores e Professores das Unidades
Escolares. Almeja-se que esta parceria entre Universidade e SMEC contribua para a
construção de caminhos teóricos e metodológicos que permitam a plena articulação entre
teoria e prática nos processos de formação continuada de professores. O projeto, ora
apresentado, oportuniza aos professores do Colegiado do Curso de Pedagogia campo para
mediarem conhecimentos do âmbito da educação e da inserção de acadêmicos no espaço
escolar, potencializando relações teórico-práticas na Educação Infantil e nos Anos Iniciais

No início do ano de 2017, o Colegiado do Curso de Pedagogia foi procurado pela
Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Francisco Beltrão, visando
estabelecer uma parceria para assessorar e contribuir, no âmbito formativo, no processo
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do Ensino Fundamental.

de reformulação dos Projetos político-pedagógicos da Rede Municipal de Ensino. Esta
parceria indicava a intencionalidade dos gestores da educação pública do município de
Francisco Beltrão de que este documento ultrapassasse o campo teórico e fosse
incorporado à prática pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Considerandose o compromisso da Universidade pública com a socialização dos conhecimentos
produzidos por meio de pesquisas científicas, bem como o interesse da Pedagogia pelo
campo de estudo sobre a formação docente, o Colegiado aceitou o desafio e assumiu,
juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, o trabalho de Formação de
professores e reformulação do PPP, mediados por uma proposta de formação continuada
que se desenvolverá a longo prazo.
Os objetivos estabelecidos para o desenvolvimento deste projeto, em relação as
unidades escolares do município de Francisco Beltrão e a equipe pedagógica da SMEC,
são: assessorar a construção, o desenvolvimento e a avaliação de seus Projetos políticopedagógicos; subsidiar o processo de reformulação dos Projetos político-pedagógicos por
meio de formação teórico-metodológica à equipe pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação (SMEC) e aos coordenadores pedagógicos das escolas; analisar os estágios de
produção dos PPPs nas dimensões que o compõe: situacional, conceitual e operacional
(VEIGA, 2007);

auxiliar na sistematização teórica do campo conceitual, por meio de

formação teórica e metodológica oferecida aos participantes, que serão multiplicadores nas
Escolas, de modo que a formação se estenda a todos os profissionais da Rede Municipal
de Ensino; acompanhar o processo de operacionalização do novo PPP nas escolas;
problematizar e refletir constantemente acerca da relação teoria e prática, nos âmbitos da

O projeto em tela está sendo desenvolvido a partir de uma metodologia que incorpora
uma concepção de formação continuada. Esta concepção tem como foco as práticas
formativas que direcionam sua atenção, ao contexto das escolas. A valorização deste foco
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gestão escolar e da prática docente, subsidiados pela formação continuada.

significa uma prática de formação continuada na qual os sujeitos, nesses contextos, sejam
considerados ativos com envolvimento colaborativo em todas as decisões e mediações
teórico-práticas constituidoras de seus saberes e conhecimentos pedagógicos. Os
desdobramentos dessa concepção de formação continuada objetivam-se em ações
formativas organizadas pelos mediadores principais, a Unioeste e a SMEC, envolvendo os
coordenadores das equipes pedagógicas das escolas. Para esta organização, a
temporalidade das ações segue uma previsão quinzenal, mensal, semestral e anual,
conforme a efetividade das ações em cada âmbito de atividade formativa com os diferentes
sujeitos envolvidos no processo.
As ações formativas são assim caracterizadas: encontros por segmentos (equipes
pedagógicas e professores), formação nas escolas, grupos de estudos pluri-escolares
(disciplinares ou ciclos), seminários da Rede. Cada uma destas ações é coordenada pelos
sujeitos mediadores principais (Unioeste e SMEC) e estabelecida em períodos
anteriormente definidos. O processo de formação específica sobre os Projetos Políticopedagógicos (PPPs) ocorre mediante um trabalho de reelaboração destes projetos
educativos formais das Escolas, seguindo orientações da Secretaria Municipal de
Educação de Francisco Beltrão, elaboradas e planejadas com a assessoria da Unioeste.
Essas orientações propõem que as Escolas organizem os PPPs de acordo com seus
contextos, e pelos quais os encaminhamentos objetivam alcançar contribuições para as
alterações necessárias em cada PPP das instituições envolvidas.
As escolas desenvolvem estudos, de modo setorial em seus contextos, para
viabilizar debates e construções de sínteses conceituais referentes às dimensões do PPP
(Situacional, Conceitual e Operacional), sob orientação da Unioeste e da SMEC,

formação que prioriza os apontamentos originados a partir do trabalho pedagógico
desenvolvido nas escolas. Neste sentido, valoriza-se as relações fundamentais que têm
sua natureza na dinâmica do trabalho pedagógico, e que os estudos colaboram para
compreender e transformar a realidade pedagógica dessas instituições. Essa metodologia
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fundamentadas por produções científico-pedagógicas acerca dos âmbitos da prática da

permite aos envolvidos participarem de modo ativo, sustentada por intervenções dos
sujeitos mediadores principais (Unioeste e SMEC), construir em problematizações acerca
das questões que são fundamentais para a reelaboração dos PPPs.

Resultados
Considerando que o projeto de extensão “Formação de Professores na Rede
Municipal de Francisco Beltrão-PR” está em andamento, apresentamos aqui os resultados
das atividades desenvolvidas até o momento.
Diante do foco deste projeto, o processo de elaboração/reformulação dos Projetos
Político-pedagógicos das escolas da rede municipal de Francisco Beltrão, realizamos um
primeiro encontro entre Unioeste e SMEC, conforme previsto na organização metodológica,
para estabelecermos as ações desse movimento que culminará com a elaboração dos
PPPs das escolas.
Primeiramente, estabelecemos um cronograma de reuniões para o primeiro
semestre, o qual tem sido rigorosamente cumprido, contemplando encontros quinzenais
entre Unioeste e SMEC, e encontros mensais entre Unioeste, SMEC e os coordenadores
pedagógicos das escolas.
Em seguida, debatemos sobre o caminho já percorrido tanto pela SMEC quanto
pelas Escolas, acerca dos encaminhamentos já realizados para a elaboração do Marco
Situacional, enquanto a primeira etapa do PPP.
Considerando que naquele momento já existia um encaminhamento e uma
produção, por parte das escolas, deliberamos por:

padrão para coleta de dados, apenas foram sugeridas algumas dimensões amplas, pouco
direcionadas);
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1- A SMEC receberá das escolas os documentos com a sistematização da pesquisa

2- A SMEC fará a análise desses documentos a fim de identificar pontos e/ou
dimensões que não foram contempladas na pesquisa, ou foram de forma insuficiente. Farão
isso com base num instrumento referência elaborado pela equipe da Unioeste;
3- Em momento posterior faremos um estudo coletivo da problemática em questão,
a fim de reconhecermos as dimensões pouco exploradas, e indicaremos um instrumento
de coleta de dados que possibilite a identificação destes elementos, de forma
"padronizada", na tentativa de facilitar o trabalho dos diretores, pedagogos e professores
das escolas;
No encontro subsequente, a SMEC apresentou a síntese, após análises das
produções apresentadas pelas escolas, como processo inicial de elaboração do Marco
Situacional do PPP, cujos resultados indicaram diversas lacunas nos textos produzidos
pelas escolas, bem como, apontaram para uma frágil compreensão sobre a finalidade e
importância do PPP. Tais resultados levaram-a definir sobre a necessidade de promover
um debate, de caráter formativo, com os coordenadores das escolas. Por fim,
sistematizamos o encontro seguinte, realizado com a equipe da Unioeste, da SMEC e com
os coordenadores pedagógicos (aproximadamente 45) das 21 escolas municipais de
Francisco Beltrão.
Conforme planejado na última reunião com a Equipe Pedagógica da SMEC,
realizamos um encontro formativo com os coordenadores das Escolas Municipais, com a
finalidade de: identificarmos o andamento do processo de reelaboração do PPP vivenciado
por cada uma das escolas da Rede; subsidiarmos esse trabalho de construção por meio de
orientação conceitual e indicação de caminhos possíveis a serem seguidos por cada uma,
tendo em vista suas particularidades.

Unioeste e SMEC, o programa de formação foi debatido e aprovado, bem como o
cronograma de encontros previstos até julho de 2017, que deverá se prolongar até o final
do corrente ano.
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No primeiro momento um professor da Unioeste e um da equipe pedagógica da

No segundo momento, os coordenadores foram provocados a falar sobre como está
se efetivando o movimento para reelaboração do PPP em suas escolas, dando destaque
para as ações já realizadas e, também, sobre os aspectos que constituem a maior
dificuldade para realização. Considerando que todas as escolas já estão construindo o
Marco Situacional do PPP, que o processo desenvolve-se desde 2016, a partir de
orientações advindas da SMEC composta por outro grupo gestor, dentre estas orientações
está a implantação da Avaliação Institucional, o qual serviria de base para a reformulação
do PPP, segundo aquele entendimento.
Quatorze escolas se manifestaram, não foi possível ouvir todas em função do tempo.
Naquele momento, segundo os relatos dos coordenadores, foi possível identificar que a
maioria das escolas encontra-se em condição semelhante neste processo, tendo realizado,
em grande parte, pesquisa apenas com os pais de alunos. Também, reconheceram que os
questionários aplicados foram insuficientes para avaliar a escola como um todo (tais
questionários foram pensados com base na necessidade de implantar a Avaliação
Institucional). Enfatizaram a dificuldade de realizar momentos de estudo coletivo entre os
professores, especialmente no que se refere à definição de um horário para estes estudos.
Algumas escolas disseram que conseguiram produzir o texto do Marco Situacional e
que se encontram no movimento de escrita do Marco Conceitual. Percebemos, no entanto,
a existência de fragilidades conceituais significativas, como por exemplo: a compreensão
da real necessidade de um PPP da escola; o compromisso político dos profissionais da
educação neste processo em que se encontram; além de incompreensão sobre os aspectos
essenciais para a constituição dos fundamentos teóricos do PPP.
No terceiro momento, a equipe da Unioeste fez uma exposição sobre “por que é

sobre o significado dos conceitos Projeto; Político e Pedagógico, possibilitando a
compreensão de que neste documento deve ser evidenciada a situação real da escola
juntamente com as metas e objetivos a serem alcançados a curto, médio e a longo prazo.
Foram expostas também as dimensões que necessariamente precisam ser discutidas e
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necessário elaborar um PPP?”. Ao contextualizar historicamente a instituição do PPP,

investigadas para o Marco Situacional, segundo Veiga (2001), que são: *Finalidade (Humanística; Científica/Cultural; Formação de Professores; Formação Política); *Estrutura
Organizacional; *Tempo Escolar; *Processo de Decisão; * Relações de Trabalho;
*Currículo; *Avaliação.
Na sequência foi apresentado um documento com dimensões que devem ser
consideradas como instrumento condutor para a sistematização do Marco Situacional. Esse
momento incitou grande debate entre os coordenadores, muitas questões foram
levantadas, demonstrando que a compreensão sobre PPP, com destaque para o Marco
Situacional, já estava sendo ampliada a partir destes esclarecimentos.
Para o quarto momento estava prevista a avaliação do instrumento que elaboramos
como sugestão para construção do Marco Situacional. No entanto, isso não foi possível,
não houve tempo hábil para discutirmos esse instrumento, apenas apresentá-lo. Sendo
assim, ficou definido que os coordenadores, juntamente com os professores de cada
escola, farão o exercício de ler o instrumento ora apresentado com o objetivo de reconhecer
se as dimensões expressas nele estão contidas no relatório já construído para o Marco
Situacional. No próximo encontro com os coordenadores será possível a avaliação deste
instrumento. Foi definido que cada escola fará estudo e análise do instrumento a fim de
reconhecer possíveis lacunas nos textos elaborados até o momento. Cada escola
encontrará os meios para realizar esses estudos, sem prejudicar o espaço de planejamento
pedagógico dos professores em suas horas-atividades.
As ações apresentadas até aqui representam o andamento do projeto, em sua fase
inicial. Os próximos encontros continuarão sendo realizados conforme previsão
metodológica apresentada anteriormente. A conclusão deste processo de elaboração dos

2018, cujos resultados finais serão divulgados no próximo Seminário de Extensão da
Unioeste.

Considerações Finais
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PPPs, marcados por uma atividade formativa de cunho colaborativo e construtivo,

O presente projeto encontra-se neste momento em meio ao processo de
contribuições para a elaboração dos PPPs das escolas da Rede Municipal de Francisco
Beltrão, permeado por um movimento colaborativo e construtivo, pelo qual a equipe
pedagógica da SMEC e os coordenadores pedagógicos das escolas constituem-se em
agentes protagonistas desta ação que tem como finalidade a elaboração de um novo PPP
que represente, ao mesmo tempo, os objetivos políticos que se tem para a educação
pública deste município, e as necessidades pedagógicas vislumbradas pelos profissionais
da educação. De outro lado, a equipe de professores do curso de Pedagogia da Unioeste
está compondo o papel de formador, articulador e assessor dessa desafiadora tarefa.
Ao término de cada encontro foi aberto espaço para o grupo avaliar os trabalhos de
formação, e as manifestações registraram sentimentos de satisfação pela possibilidade
aberta para ampliação da compreensão sobre o PPP, e seu processo de elaboração, bem
como pelo produtivo debate democrático.

Forma(s) de contato com a ação
E-mail: alexandra.vanessa@hotmail.com
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FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PROFESSORES DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO – SOS FAUNA
Irene Carniatto391
Mayara Micoanski392, Oliver Toby Dundas Davies 393
Área Temática: Meio Ambiente
Linha de Extensão: Questões Ambientais
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Unidades de Conservação; Educação Ambiental em parques;
preservação da fauna.

RESUMO
O projeto foi desenvolvido pelo Parque das Aves, em parceria com UNIOESTE,
Núcleo Regional de Educação e Parque Nacional do Iguaçu(PNI). O SOS FAUNA traz a
formação para a ética do cuidado e senso de pertencimento ao PNI e se realizou para

2016 alcançou 39 professores, de 19 escolas, com 807 alunos de municípios lindeiros ao
PNI.
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professores da Rede Estadual de Ensino com foco na fauna do PNI, consistindo de

APRESENTAÇÃO
A intenção da Educação Ambiental é formar uma população sensível ao meio
ambiente, dando especial atenção para com as adversidades que lhe são associadas, que
tenha conhecimento, motivação, atitude para trabalhar na busca de soluções. (DIAS, 2003).
A educação ambiental deve ser crítica e inovadora, em dois níveis: formal e nãoformal. O seu enfoque deve buscar uma visão holística, relacionando o homem à natureza
e ao universo como um todo (JACOBI, 2003).
Partindo do pressuposto de que a educação é um processo contínuo e permanente,
que se dá diariamente em nossas vidas e sabendo da necessidade de repensarmos nossas
atitudes em relação ao meio ambiente, o curso de FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO
AMBIENTAL PARA PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – SOS FAUNA
insere-se no processo educativo formal, através das instituições de ensino e, de maneira
não formal ao levar para a comunidade discussões com temáticas emergentes do Parque
Nacional do Iguaçu.
O Parque Nacional do Iguaçu (PNI) é uma unidade de conservação, foi criado pelo
decreto-lei Nº 1.035, de 10 de janeiro de 1939, com o intuito de proteger o maior
remanescente de Floresta Atlântica do sul do Brasil e preservando a beleza cênica das
Cataratas do Iguaçu (BRASIL, 2016). Embora muito se faça para tentar manter a
integralidade das unidades de conservação, muitos fatores geram pressão nessas áreas e
ocasionam prejuízos à fauna silvestre. Assim, partindo da importância da mitigação dessas
ameaças, a equipe do zoológico Parque das Aves vêem no Projeto SOS Fauna uma forma

muitas vezes oriundos do próprio PNI.
O zoológico é um local propício para a realização de atividades de educação
ambiental, pois possibilita que o aluno faça suas próprias observações, construindo um
conhecimento dinâmico. Segundo COSTA (2004), as possibilidades culturais e didáticas de
zoológicos, aliadas às políticas socioeconômicas e educacionais de formação profissional,
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de diminuir essas ameaças, que são vivenciadas diariamente, considerando-se que o

inicial e continuada, ajudam a compor um cenário em que os zoológicos são parceiros das
instituições escolares. Nesse contexto, o projeto SOS Fauna contribui para fomentar uma
reflexão sobre as questões, muitas vezes culturais, de tráfico de animais e caça, na região
lindeira ao PNI, junto aos professores participantes. Para tanto, entender previamente a
percepção dos alunos em relação ao tema, e de que forma esta pode ser trabalhada,
garante uma maior possibilidade de acerto nas metodologias de trabalho, dentro do projeto
de Educação Ambiental.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS
O curso de Formação em Educação Ambiental para Professores da Rede Pública de
Ensino – SOS FAUNA 2016 realizou-se através de parceria entre Parque das Aves, Núcleo
Regional de Educação (NRE), Parque Nacional do Iguaçu e Universidade Estadual do
Oeste do Paraná.
O processo formativo ocorreu de abril a dezembro do ano de 2016, atendendo a 39
professores da rede pública estadual de ensino, de 19 escolas estaduais, de 5 municípios
da região oeste do estado do Paraná, lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu.
A formação contou com módulos presenciais e atividades realizadas nas escolas
participantes. A organização das temáticas dos módulos presenciais foi realizada pela
equipe do departamento de Educação Ambiental do Parque das Aves, com assessoria da
UNIOESTE e de representantes do Núcleo Regional de Educação.
Os módulos presenciais foram realizados nas dependências do Parque das Aves e

representantes do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade – ICMBIO, Polícia Ambiental
do Paraná e pesquisadores sobre a temática.
Ao longo da realização dos módulos presenciais, todas as turmas que participariam
das atividades realizaram uma visita ao Parque das Aves para conhecer sua estrutura e
ações que o zoológico realiza para a conservação de espécies.
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do Parque Naconal, contando com palestras, rodas de diálogo e oficinas sobre temas

As escolas participantes além das atividades de capacitação tiveram como desafio
a elaboração e a implementação de um projeto com atividades teóricas e práticas voltadas
para a proteção da fauna da mata atlântica.
Os alunos participantes foram instruídos a responder um questionário antes do início
das atividades e novamente ao final do curso formativo, com o intuito de avaliar o impacto
das atividades na percepção dos alunos em relação ao Parque Nacional do Iguaçu. O
questionário foi elaborado pela coordenação do SOS Fauna, e se constituiu de 15 questões
objetivas e dissertativas sobre o Parque Nacional do Iguaçu.
Ao fim do processo, a equipe de coordenação, professores e alunos realizaram a II
Mostra Pedagógica do Parque das Aves, onde os participantes expuseram o resultado das
atividades executadas ao longo do ano de 2016, ligadas ao processo formativo SOS Fauna.
A mostra realizou-se nas dependências do Parque das Aves e sua visitação foi aberta aos
turistas habituais do parque, mas especialmente à comunidade escolar e familiares de
alunos que foram incentivados à participação.
O processo formativo possuiu carga horária total de 120 horas, e a certificação dos
professores foi realizada pela UNIOESTE.

RESULTADOS

Partindo do princípio de que os professores participantes atuam também como
multiplicadores do conhecimento adquirido para seus alunos, o número total de alunos que
participaram em suas escolas de atividades ligadas ao SOS FAUNA 2016 foram de 807

Ramilândia).
Ao longo do período letivo de 2016, a rede pública de ensino do estado do Paraná
passou por diversas turbulências de paralizações e greve, que foram tratadas de forma
diferente de acordo com as particularidades de cada escola, afetando, algumas vezes, as
atividades do SOS FAUNA realizadas nas escolas. A partir deste contexto, entende-se a
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alunos respondendo ao pré-questionário, de 19 escolas estaduais, de 5 municípios (Foz do

alta diferença entre os 807 alunos que responderam ao pré questionário, porém, apenas
545 alunos o responderam ao final das atividades, devido ao término do ano letivo em
diferentes períodos nas escolas participantes, assim, alguns alunos que participaram ao
longo de todo o processo não estavam presentes no momento da aplicação do pós
questionário.
O mesmo questionário foi aplicado no início e no encerramento do processo
formativo tendo como objetivo avaliar os conhecimentos iniciais dos alunos participantes e
seu resultado posteriormente às intervenções. Foi composto por 15 questões objetivas e
dissertativas, que abrangeram temas como vegetação, fauna e impactos relacionados ao
Parque Nacional do Iguaçu.
Ao comparar os resultados do pré e pós questionários, foi possível perceber o
avanço no conhecimento dos alunos em relação ao Parque Nacional do Iguaçu, assim
como sua sensibilidade em relação aos cuidados e proteção necessária à fauna.
A partir dos dados indicados pelo resultado do pré-questionário, cada professor pode
escolher qual a melhor temática e forma de abordagem de acordo com as necessidades e
particularidades de cada turma. Cada escola optou por trabalhar com um grupo específico
ou uma espécie em particular, abordando os mais variados temas, englobando a caça
ilegal, tráfico de animais, o uso de agrotóxicos às margens do parque, o turismo, e o
atropelamento de animais silvestres.
As atividades realizadas nas escolas também se mostraram muito variadas. Foram
realizadas pesquisas sobre os temas escolhidos e posteriormente desenvolvidas atividades
como poesias, pinturas, desenhos, maquetes, pesquisas com a comunidade do entorno

Pedagógica realizada no Parque das Aves.
Expuseram na II Mostra Pedagógica do Parque das Aves alunos e professores de
17 escolas participantes da formação, mostrando o resultado das atividades desenvolvidas
nas escolas. As temáticas trabalhadas envolveram diversas atividades como desenho,
pintura, criação de histórias em quadrinhos, poesias, vídeos e maquetes sobre a
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escolar, reportagens, histórias em quadrinhos, entre outros, materiais que foram utilizados

preservação de espécies nativas como a jacutinga, arara-vermelha-grande, onça-pintada,
macaco-prego, borboletas, jacaré-do-papo-amarelo, entre outros. Os alunos foram
responsáveis pela apresentação dos conteúdos trabalhados, com a supervisão dos
professores. Cada escola montou um estande com os materiais confeccionados e
apresentaram o assunto aos visitantes.

Departamento de Educação Ambiental do Parque das Aves.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fonte: Acervo
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Figuras 1 e 2 – II Mostra Pedagógica do Parque das aves.
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O projeto SOS Fauna atuou oferecendo oportunidade e prática de Educação
Ambiental, mostrando-se com um grande potencial pedagógico, formativo e de mobilização
da comunidade do entorno do Parque Nacional do Iguaçu.
As dezoito escolas participantes e os parceiros e suas instituições contribuíram para
a maior compreensão e valorização do Parque Nacional do Iguaçu, como estrutura de
turismo educativo, educação ambiental e área de conservação da biodiversidade.
A avaliação dos professores participantes foi muito positiva e isso pode ser
confirmada através da grande procura para a edição de 2017 do curso, que está em
andamento.
Deve-se enfatizar também o carinho e zelo com o qual o Parque das Aves vem
tratando o curso, firmando-se cada vez mais como instituição acolhedora e protetora dos
animais e, reafirmando seu potencial de pesquisa e preservação das espécies ameaçadas
de extinção, colocando o Parque das Aves entre as principais empresas brasileiras no
segmento de Zoológicos que compreendem seu papel de valorização e preservação da
vida.
FORMA(S) DE CONTATO COM A AÇÃO

Laboratório de Bacias Hidrográficas e Ed. Ambiental: labheaunioeste@gmail.com;
Departamento de Ed. Ambiental do Parque das Aves: edu@parquedasaves.com.br;

Estadual do Oeste do Paraná
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FORMAÇÃO INTEGRAL DE ADOLESCENTES E ADULTOS DA GUARDA MIRIM
DE CASCAVEL
Carlos José M. Olguín 394 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Adair Santa Catarina2, Ivonei Freitas da Silva2, Anibal Mantovani
Diniz2, André Luiz Brun2, Cleya Aparecida Henz3, Neiva Lúcia Schvan Machado3, Camila
Danieli Aparecida Fruhauf 4, Carina Pasinato Dal Sasso4, Gabriel Zorzi4, Guilherme Kaiser
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Modalidade: Comunicação Oral

Docente do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus

Cascavel.
3

Agente universitário da UNIOESTE/Campus Cascavel.

4

Acadêmico da UNIOESTE/Campus Cascavel.

O presente trabalho apresenta as ações desenvolvidas no ano de 2016 e início de
2017, principalmente àquelas relacionadas ao ensino de informática básica, no contexto do
programa de extensão “A busca da formação integral de adolescentes que habitam as
periferias e bolsões de miséria em Cascavel/PR através da saúde, do meio ambiente, da
cultura e da tecnologia”, programa originado da proposta encaminhada ao edital
MEC/SESu/Proext 2009. O principal objetivo deste programa é atender adolescentes,
porém, ao longo da execução do mesmo, outras atividades foram incorporadas para
atender adultos e idosos. O programa congrega quatro projetos de extensão, a saber: i)
Noções Básicas de Informática, ii) Noções básicas de informática utilizando software livre,
iii)Treinamento em Software Livre para funcionários, adolescentes e idosos e iv) Software
Livre como ferramenta para inclusão digital de adolescentes. Estes projetos viabilizam a
inclusão digital das pessoas atendidas e, em particular para os adolescentes, a partir da
incorporação de ações para discussão de assuntos relacionados à prática administrativa,
possibilita uma melhor preparação para o mercado de trabalho.

Apresentação

A primeira atividade de extensão associada a este programa, que tem como objetivo
o ensino de informática básica, foi o projeto Noções Básicas de Informática, coordenado
atualmente pelo Prof. André Luiz Brun; este projeto teve início em 2002. Através de esta
atividade a Unioeste atende aos adolescentes da Guarda Mirim de Cascavel, projeto social
da Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos (AEELV). A partir de 2006, o
projeto Software Livre como ferramenta para inclusão digital de adolescentes, coordenado

Santa Catarina, foi adicionado ao programa para atender técnicos administrativos da
universidade, adolescentes e também idosos e no ano de 2012 foi criado o projeto Noções
básicas de informática utilizando software livre visando atender adultos da Comunidade da
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adolescentes da Guarda Mirim. Em 2009 o terceiro projeto, coordenado pelo Prof. Adair
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pelo Prof. Carlos J. M. Olguín, surgiu para atender prioritariamente familiares dos

Paróquia Rainha dos Apóstolos – Jardim União – Cascavel, PR, coordenado pelo Prof.
Ivonei Freitas da Silva.

Desde 2015, neste programa, além das ações voltadas à inclusão digital,
incorporamos ações de treinamento em procedimentos administrativos ofertadas pelos
membros do projeto do Plano de Desenvolvimento dos Agentes Universitários (PDA)
intitulado “Procedimentos administrativos do cotidiano”. Estas ações visam preparar melhor
os adolescentes para o mercado de trabalho, a partir da apresentação de práticas que
possibilitam a melhoria da qualidade dos serviços prestados e o aumento da produtividade
em atividades administrativas.

O programa conta atualmente com um grupo formado por 10 bolsistas, 5 professores
e 2 agentes universitários, e atende 80 adolescentes no treinamento de informática básica
e 300 adolescentes no treinamento de procedimentos administrativos. Todo semestre se
renovam as turmas de informática básica atendendo mais 80 alunos e todo quadrimestre
se renovam as turmas de procedimentos administrativos, atendendo mais 100 alunos.
Desde o início das atividades dos projetos foram atendidas aproximadamente 1.700
pessoas. Segundo dados fornecidos pela Guarda Mirim, 95% dos adolescentes que
passam por este treinamento conseguem emprego (Olguín et al., 2009), o que significa que
mais de 1600 adolescentes conseguiram se colocar no mercado de trabalho graças às
ações desenvolvidas.

pessoal e social das pessoas atendidas, oportunizando práticas que contribuam para
permitir o acesso ao mundo da informação digital e ao mercado de trabalho.
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Procedimentos Adotados

Os projetos são realizados visando a formação tecnológica dos participantes. Para
atingir este objetivo é ofertado treinamento básico em informática usando software livre.

O treinamento é divido em 5 módulos:
•
•
•
•
•

Módulo 1 - Introdução à informática – Duração: 3 encontros;
Módulo 2 - Editoração de texto (LibreOffice.org Writer) – Duração: 4 encontros;
Módulo 3 - Planilha de Cálculo (LibreOffice.org Calc) – Duração: 4 encontros;
Módulo 4 - Gerador de Apresentações (LibreOffice.org Impress) – Duração: 2 encontros;
Módulo 5 - Internet (Mozilla Firefox, HTML) – Duração: 4 encontros.

Todos os módulos utilizam apostilas desenvolvidas pelos integrantes do programa
tomando como base as seguintes referências: Brookshear (2000), Campos (2003), Furusho
(2006), Furusho (2007), Ikuno (2006), Oliveira (2005), Oliveira (2005a) e Schechter (2006).
Estas apostilas estão disponíveis em www.inf.unioeste.br/guardamirim, aba “Materiais”.
Os módulos são ministrados nas terças e sábados através de aulas expositivas
utilizando recursos audiovisuais (notebook e projetor multimídia). Os encontros têm
duração de 2 a 4 horas∕aula. Tanto nos encontros de maior duração, oferecidos aos
adolescentes, quanto nos encontros de menor duração, oferecidos a funcionários da
Unioeste, idosos e a membros da Comunidade da Paróquia Rainha dos Apóstolos – Jardim
União – Cascavel, PR, desenvolvem-se atividades de treinamento em software livre e
inclusão digital.

de textos, aplicativos para geração de páginas bem como o uso de equipamentos para
captura de imagens. Como um dos objetivos do programa é dar subsídios para facilitar o
acesso dos participantes ao mercado de trabalho, são incentivadas atividades
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Estas atividades são desenvolvidas nas dependências do Colegiado de Ciência da

colaborativas, uma vez que a habilidade de trabalho em grupo é altamente desejada em
ambientes de trabalho.

Figura 1. Uma das turmas de adolescentes da Guarda Mirim (dir.) sendo treinados
pelos monitores nas dependências do Colegiado de Ciência da Computação (esq.).

Adicionalmente às atividades mencionadas, no decorrer do ano passado foram
ministrados três módulos, pelo projeto PDA, para capacitar os adolescentes sobre práticas
administrativas utilizadas em ambientes de trabalho. Esta atividade foi oferecida na sede
da Guarda Mirim de Cascavel, às quintas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde,
atendendo até 50 adolescentes por turma.

Resultados

No segmento formação administrativa, considerando todas as ações desenvolvidas
ao longo do ano na sede da Guarda Mirim, foram atendidas quase 300 pessoas. No
referente à formação tecnológica os participantes dos projetos conheceram e utilizaram
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Os resultados atingidos neste trabalho foram caracterizados em dois grandes

recursos de informática, aprendendo a criar textos e apresentações próprios a partir dos
conhecimentos adquiridos nos cursos. Todos os participantes que tiveram aproveitamento
receberam certificação.

Com isso, os participantes desenvolveram habilidades que espera-se permitam sua
inserção/inclusão no mundo digital e, consequentemente, no mercado laboral.
Adicionalmente, outros resultados alcançados pelo programa foram:
•
•
•
•

Atualização/revisão de apostilas para apoio às aulas;
Manutenção da página que descreve os projetos;
Divulgação na mídia das atividades desenvolvidas;
Apresentação de trabalhos (artigos completos e oficinas) no XVI SEU – Seminário de
Extensão Universitária da Unioeste. Na figura 2 vemos alguns momentos da participação
dos membros dos projetos no XVI SEU.

Figura 2. Participação no XV SEU em Marechal Cândido Rondon, PR.

2016/7, principalmente àquelas relacionadas ao ensino de informática básica, no contexto
do programa de extensão “A busca da formação integral de adolescentes que habitam as
periferias e bolsões de miséria em Cascavel/PR através da saúde, do meio ambiente, da
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Considerações Finais

cultura e da tecnologia”, programa originado da proposta encaminhada ao edital
MEC/SESu/Proext 2009. O principal objetivo deste programa é atender adolescentes,
porém, ao longo da execução do mesmo, outras atividades foram incorporadas para
atender adultos e idosos.

As ações desenvolvidas no programa, através dos projetos, viabilizam a inclusão
digital das pessoas atendidas e, a partir da incorporação das ações para discussão de
assuntos relacionados à prática administrativa, contribuem para a inclusão laboral dos
mesmos.
Forma(s) de contato com a ação

UNIOESTE / CCET / Colegiado de Ciência da Computação
Rua Universitária, 2069 – Bloco F – 85819-110 Cascavel, PR
e-mail: prof.olguin@gmail.com
url: www.inf.unioeste.br/guardamirim
fone: (45) 3220-7245

Número da Correspondência Registrada (CR)
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As atividades realizadas durante o período de execução do projeto focaram em
levantamento de informações e pesquisas de cunho científico e tecnológico que resultaram
em projetos de parceria com empresas e instituições que por consequência geraram
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nutricional.

conhecimentos sobre o comportamento da aquicultura na agricultura familiar e no
desenvolvimento de produtos a base de peixes e no treinamento de funcionários de
empresas como os de uma cooperativa de peixes a Pisces. Com isso proporcionou o
desenvolvimento de atividades voltadas ao fortalecimento da extensão como forma de
divulgar as ações dos professores, pesquisadores e alunos do Curso de Engenharia de
Pesca e no desenvolvimento de tecnologias diretamente aplicadas a indústria processadora
de peixes na região demonstrando a importância da agregação de valor do pescado e das
alternativas para o desenvolvimento de produtos a base de pescados que possam fortalecer
toda a cadeia produtiva.
Apresentação

O desenvolvimento econômico e tecnológico provocou, nas últimas décadas,
profundas modificações no cenário mundial, os quais afetaram a economia brasileira e,
diretamente, a agricultura familiar. Segundo Almeida (2009) o aumento da população e os
problemas econômicos gerados pelo “desenvolvimento” a qualquer custo estão gerando
novas oportunidades no meio rural, principalmente na produção de alimentos.
A busca por alternativas na produção alimentar pela agricultura familiar tem se
intensificado nos últimos anos na região Oeste do Paraná, destacando-se os municípios de
Toledo e Maripá.
Com o crescimento da população surge também a demanda por alimentos de
elevado valor nutricional. Desse modo, estudos vêm sendo realizados no sentido de
identificar fontes proteicas alternativas para a alimentação. O pescado apresenta excelente

pescado podem apresentar potencialidade para agregação de valor e qualidade nutricional
de diversos produtos alimentícios.
Assim o presente trabalho buscou elaborar um diagnostico da atividade piscícola
desenvolvida pela agricultura familiar nos municípios em questão e também desenvolver e
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essenciais para a nutrição humana. Por este motivo, coprodutos do processamento de
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qualidade nutricional, sendo fonte de proteína, lipídios, minerais e vitaminas, nutrientes

avaliar a aceitação de bolo de chocolate enriquecido com proteína de peixe como forma de
agregar qualidade nutricional a produtos de consumo cotidiano.

Procedimentos Adotados

A metodologia adotada para o levantamento de campo foi via telefone e visitas a
campo, foram entrevistados piscicultores classificados como familiares nos municípios de
Toledo e Maripá do oeste do Paraná, utilizou a abordagem qualitativa e quantitativa.
Para o desenvolvimento de produtos com hidrolisado protéico foram realizados
testes pilotos para adequar a inclusão da proteína de peixe à formulação do bolo de
chocolate. A fonte de peixe nas formulações foram constituídas de hidrolisado proteico de
pescado (HPP) que foi elaborado com aparas da filetagem da tilápia. O hidrolisado foi
utilizado sob a forma liquída e desidratada (em liofilizador), ambos com 2% de inclusão nas
formulações, além disso foi desenvolvida uma formulação controle (sem a inclusão de
hidrolisado).
O treinamento de funcionários de uma empresa de processamento de peixes para
aproveitamento da carne mecanicamente separada surgiu através da demanda de um
restaurante de uma cooperativa de produção, abate e processamento de tilápias, situada
na cidade de Toledo-PR, com o intuito de aproveitar aparas da filetagem da tilápia para
elaboração de produtos para compor seu cardápio cotidiano.
Resultados

(figura 2) e baixa prestação de assistência técnica por parte das associações (figura 3). Em
relação a aspectos ambientais, a maioria das propriedades atende à legislação vigente
(tabela 1). Além disso, a pesquisa evidenciou a importância que a atividade tem na renda
das famílias pesquisadas, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida destas.
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Os resultados obtidos no levantamento de campo apontaram para baixa

Figura 1: Escolaridade dos proprietários entrevistados nos municípios de Toledo e
Maripá.
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Figura 2: Utiliza alguma forma de controle financeiro na piscicultura entre os

Figura 3: Prestadores de assistência técnica nas propriedades pesquisadas

Tabela 1: Aspectos ambientais que as propriedades pesquisadas possuem
Licença
Município Ambiental

Outorga
da Água

Mata
Ciliar

Reserva
Legal

ToledoPR

88,90%

88,90%

94,40%

88,90%

75%

80%

100%

80%

Treinamento de funcionários da empresa Copisces.
O treinamento consistiu no desenvolvimento de produtos que apresentassem: i)
facilidade de preparo e pudessem atender demandas de aproveitamento do mesmo junto
ao frigorífico da empresa, além de ser uma oportunidade da empresa desenvolver novos
produtos a base de pescados processados.
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Maripá-

Figura 4: Produtos a base de pescados (bolinho de tilápia e nuggets de tilápia)

Produtos desenvolvidos no laboratório ao longo do período da bolsa
Na analise sensorial dos produtos constituídos de hidrolisado proteico de pescado
(HPP) a faixa etária média dos provadores foi de 28,6 anos, onde 57% eram do sexo
masculino e 43% eram do sexo feminino. No teste de aceitação não houve diferença
estatística entre as formulações, embora no teste de intenção de compra a formulação
controle (ausente de hidrolisado) tenha apresentado diferença (p<0,05), sendo semelhante
a formulação com hidrolisado desidratado e maior que a formulação com hidrolisado líquido.
Por outro lado, o teste de aceitabilidade demonstrou que os produtos elaborados
apresentam boa aceitação, pois os valores foram superiores a 70% (85,8; 80,8 e 80,11,
respectivamente). Desta forma, o enriquecimento de bolo de chocolate com proteína de
pescado não influenciou a aceitação dos produtos (teste de aceitação e índice de
aceitabilidade), embora a intenção de compra seja maior para o produto sem a inclusão de
proteína de pescado, demonstrando que os produtos elaborados podem melhorar a

Página

826

qualidade nutricional sem prejudicar sua aceitação.

Figura 5: Ingredientes bolo de chocolate

Considerações Finais
O conhecimento de como a cadeia produtiva relacionada a agricultura familiar é uma
forma de entendermos como a atividade se encontra em termos de manutenção do homem
no campo e das alternativas produtivas e da potencialidade que essas alternativas
apresentam como forma de renda. Pode-se observar que a aquicultura é uma atividade que
vem contribuindo de forma significativa para isso, e inclusive em algumas propriedades
como a principal mantenedora de famílias no campo com renda interessante ao produtor
da agricultura familiar. Conhecer os produtos que podem ser produzidos com base no
aproveitamento de resíduos do pescado e sua aplicação na indústria processadora é
essencial para garantir o desenvolvimento sustentável da atividade aquícola enquanto
cadeia produtiva.

frigorífico com a Universidade no sentido de possibilitar a eles o aproveitamento de produtos
que eram desperdiçados na forma de resíduos na elaboração de farinha de peixe. Com
relação ao levantamento da atividade aquícola junto aos produtores, a mesma foi feita por
telefone e visitas as propriedades.
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Forma(s) de contato com a ação

O desenvolvimento de produtos a base de peixes foi feito com a liberação do comitê
de ética em seres humanos junto a Universidade estadual do oeste do paraná – Unioeste
e os testes foram realizados no laboratório de tecnologia do pescado da Unioeste, assim
como os ensaios sensoriais.

Número da Correspondência Registrada (CR)
Número de registro ao qual o projeto esta cadastrado junto a Pro-reitoria de Extensão
da Unioeste 42896/2014.
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Este artigo visa apresentar o projeto de extensão Grupo de Apoio Psicológico aos
Acadêmicos – GAPAC, que está em andamento no campus da Unioeste-Francisco
Beltrão/PR. Percebe-se a emergência de apoio psicológico aos alunos do Campus. O
projeto promove qualidade de vida pessoal e acadêmica aos discentes, através de apoio e
intervenções grupais. Realizou-se um levantamento histórico sobre a necessidade da
saúde psicológica na sociedade e constatou-se que a proposta de intervenção chegou em
boa hora para auxiliar o desenvolvimento acadêmico.

Apresentação

A Assessoria Pedagógica na Unioeste, Campus de Francisco Beltrão, vem atuando
desde 2016 no sentido de prestar assessoria aos Centros e colegiados, ouvindo as
demandas dos professores e buscando, por meio de inserções planejadas, avançar no
aprimoramento pedagógico. Entretanto, o ensino de graduação, como todo processo de
ensino e aprendizagem se faz na dialética da relação entre professores e estudantes. Isso
requer que se atendam as especificidades dos acadêmicos a fim de respaldar um trabalho
pedagógico efetivo.
Desta forma, a necessidade de um apoio psicológico aos acadêmicos foi, por
diversas vezes, apresentado aos coordenadores de curso, à direção. Tendo em vista a
impossibilidade de implantação da Assistência Estudantil no âmbito da Unioeste, devido
aos seus limites orçamentários e, a despeito dos necessários embates para definição de
prioridades, a urgência acadêmica carece de atenção.

diversos acadêmicos relatam dificuldades emocionais, quanto a sua inserção na
Universidade, afastamento da família, doenças, dificuldade de adaptação à rotina
universitária e não há, até o momento, nenhum espaço destinado à escuta, acolhimento e
orientação desses acadêmicos.
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de Cursos de Graduação da Unioeste/FB e com os próprios acadêmicos evidenciou que
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O contato da Assessoria Pedagógica com a Secretaria Acadêmica, Coordenações

A Assessoria Pedagógica constatou que no ano de 2013, 52% dos acadêmicos
colaram grau no tempo previsto nos PPPs(Projetos Políticos Pedagógicos) dos cursos,
apontando concretamente a existência de um fenômeno que pode ser de evasão,
reprovações ou trancamento. Também já estão em andamento estudos que visam
identificar as causas para que se alcance institucionalmente o enfrentamento a essa
realidade.
Nesse sentido, a Assessoria Pedagógica buscou parceria com o LABGEDUS
(Laboratório e Grupo de Pesquisa Educação e Sexualidade), por este apresentar um
trabalho de pesquisa e extensão de singular atenção às necessidades de um público
vulnerável e, por sua característica, contar com a participação de psicólogas inseridas em
cursos de Pós-Graduação e em atividades do Grupo de Pesquisa. A atividade de extensão
contará com atendimentos individuais e grupais desenvolvidos por essas profissionais, por
meio do acolhimento psicológico do acadêmico e das demandas emergenciais vivenciadas.
A parceria resultou em um projeto de extensão – Grupo de Apoio Psicológico aos
Acadêmicos – GAPAC. Desta forma, este projeto se insere como uma ação preventiva,
buscando dar o apoio necessário aos acadêmicos enquanto se encontram frequentando a
universidade e de forma mediada, pretende identificar e intervir nas demandas pessoais
que interferem na formação do acadêmico, assim como favorecer com o enfrentamento do
problema da evasão, reprovação, frente a dificuldade de adaptação a vida acadêmica e
diversas demandas emocionais, com isso contribuindo com a consecução dos objetivos
sociais da universidade e com os sujeitos concretos envolvidos nesse processo.
Observa-se que é uma experiência pioneira no Campus, entretanto as experiências
da UTFPR, UFPR já são conhecidas e respeitadas no sentido da Assistência Estudantil que

Graduação e Educação Profissional (DIRGRAD), é o departamento responsável pela
execução da política de assistência estudantil na instituição”. Embora a assistência
estudantil nessa instituição seja mais abrangente que o projeto ora apresentado, serve
como parâmetro para orientação de ações aqui propostas.
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Nogueira (2014, p. 17) “o DEPED (Departamento de Educação), vinculado à Diretoria de
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envolve atenção à saúde física e mental dos acadêmicos, conforme aponta Palavezzini e

Existe grande necessidade de trabalhos especializados, bem como políticas públicas
que possam lidar com demandas de saúde mental. Segundo a autora Ccorsi (2015), a
percepção que se tem dos alunos universitários brasileiros, é a fragilidade com álcool e
diversas drogas. Comportamentos que atingem aspectos pessoais e acadêmicos e
dificultam a vivência desse discente na universidade. Dos resultados que a autora fez com
a universidade federal de santa cataria, em Florianópolis, não muito distante de Francisco
Beltrão, é que esses universitários “demonstram que a vivência universitária é geradora de
sofrimento para parte dos estudantes de ensino superior”.(CCORSI, P.9, 2015). Um estudo
atual e de uma localidade próxima à Unioeste Francisco Beltrão, não pode ser ignorada.
Desta maneira, o GAPAC atentará quaisquer variáveis geradoras de sofrimento ao
acadêmico que for atendido.
Vale ressaltar que a psicologia, se concretizou com Wundt, em seu primeiro
laboratório na Alemanha em 1879, pela Europa inteira, Estados Unidos e no Brasil de 1830
a 1979, desde quando médicos faziam produções científicas e ensaios sobre a psicologia,
até o início do primeiro e segundo conselho federal de psicologia do Brasil (Soares, 2010).
E antes mesmo, de médicos, ideias psicológicas de maneiras de lidar com emoções,
memórias e comportamentos, ainda na época colonial, demonstra a constante necessidade
da psicologia em todas as épocas, culturas e espaços. Pois basta ser humana, para ter
conflitos a serem trabalhados (FREITAS, 2008). Ou seja, sempre há demanda de saúde.
Mas o que seria saúde?
Segundo a autora Cerchiari (p. 254, 2005), “a questão da saúde mental do estudante
universitário começou a ser discutida nos Estados Unidos e na Europa há mais de 60 anos”.
De acordo com a OMS (organização Mundial da saúde), o conceito de saúde trata-se de

o sujeito estabelece.
Considerando o conceito de saúde, o objetivo do GAPAC, no que tange a saúde
mental, é a produção de saúde e bem-estar emocional do acadêmico que procura o serviço,
bem como a produção de saúde mental do coletivo, considerando que a
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ser percebida como um recurso para a vida, consoante às relações sociais e psíquicas que
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um bem-estar físico, mental e social que se complementam. Nesse sentido a saúde deve

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade
para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação
no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e
social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades
e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para
a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que
enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas (CARTA DE
OTTAWA, 1986; p. 1).
Percebe-se que a promoção de saúde, não é reponsabilidade apenas de órgãos
destinados a saúde, mas sim é papel e possibilidades para quem possua condições de
produzi-las, assim como o grupo de psicólogas presentes no GAPAC.
O projeto encontra-se em sua fase inicial, que envolve divulgação, esclarecimento
quanto a sua metodologia de trabalho, bem como, delineamento interno das ações a partir
das demandas que são trazidas ao grupo.
Desta forma, o objetivo principal do GAPAC é propor um espaço de escuta,
acolhimento e orientação psicológica com intervenção grupal aos acadêmicos da
UNIOESTE campus de Francisco Beltrão/PR, que apresentam dificuldades decorrentes de
conflitos psicológicos que afetam sua integração social no meio acadêmico.
Neste artigo trata de apresentar o grupo em questão, o porquê do surgimento do
mesmo, seu funcionamento e quais resultados esperados diante das atuações psicológicas
grupais.

Sexualidade) serão realizados atendimentos individuais e grupais por pessoas com
graduação em psicologia que prestam serviço de escuta, acolhimento e orientação
psicológica, com o objetivo de identificar as demandas psicológicas enfrentadas pelos
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Procedimentos Adotados

acadêmicos, para assim, promover intervenções que proporcione saúde mental e a
integração no ambiente universitário.
O reconhecimento do acadêmico pode ser realizado via e-mail, telefone e secretaria
acadêmica. Após o contato estabelecido, marca-se uma entrevista inicial, com um dos
psicólogos, o qual, mediante a escuta, levanta as dificuldades abordadas pelo acadêmico,
para posteriormente, em conjunto com a coordenadora e os demais profissionais
psicólogos, discutir a melhor forma de intervenção. Ressalta-se que dependendo da
demanda, o atendimento pode se encerrar na entrevista inicial, contudo, além da entrevista
inicial, cada acadêmico poderá retornar mais três vezes para receber atendimento e
orientação individual.
Após a integração das informações faz-se os devidos encaminhamentos. Para
consecução desta ação, propõe a utilização dos recursos, tanto da comunidade acadêmica,
como externa, através de grupos e oficinas. Destaca-se que as ações desenvolvidas pelo
GAPAC não visam a realização de análise ou psicoterapia, porém nos casos em que é
identificado a necessidade de um atendimento psicoterápico, sugere-se o encaminhamento
a consultórios clínicos conveniados e a rede pública de saúde (Unidade básica de saúde e
o Caps – Centro de atenção psicossocial).

Considerações Finais

Era esperado que, ao se divulgar a existência do GAPAC, muitos alunos
procurariam. Fato que efetivamente tem se apresentado, pois toda semana são agendados
novos atendimentos, o que confirma o grau de emergência desses acadêmicos. Percebe-

muita responsabilidade com a Universidade, com muita determinação e persistência, de
mesmo com muitas dificuldades institucionais, de dar conta de um assunto tão relevante.
O tempo, sabe-se, é uma variável muito crítica quando falamos de sofrimento psíquico. Há,
por parte de toda a equipe do GAPAC, um compromisso sério e ético para a promoção do
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melhorar. O que já é um ótimo começo. Todas as psicólogas são voluntárias, demostrando
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se que o fato de os acadêmicos procurarem ajuda, como uma atitude positiva de querer

bem estar dos acadêmicos, pois temos consciência crítica, histórica, social, cultural, política
e, sobretudo, científica para entender e atender essa necessidade. De forma tangente,
como GAPAC, explicitam-se as conhecidas necessidades de Assistência Estudantil com
foco multidisciplinar, que compreenda o acadêmico com um sujeito integral com direitos e
que, de fato, atenda suas necessidades para a formação integral humana.

Forma(s) de contato com a ação

E-mail:gapacunioeste@gmail.com
Facebook: Gapac Unioeste Beltrão
Telefone:3520 - 4853

Número da Correspondência Registrada (CR)
CR: 51404/2017
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GÊNERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA
Andréa Cristina Martelli398 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participante: Vera Lúcia de Oliveira399

Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Formação de professor)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Gênero; sexualidade; escola.
Resumo

O presente trabalho intitulado Gênero e Sexualidade na escola, seu objetivo é
possibilitar o acesso ao conhecimento científico dos temas estudados, discutir questões
que envolvem a diversidade sexual, discriminação, preconceitos e pesquisar como o tema
é abordado na literatura infantil. O mesmo será desenvolvido no Colégio Estadual
Presidente Castelo Branco- Toledo-Paraná, sendo o público objeto da intervenção as
alunas e alunos do 3º série do Período Vespertino do Curso de Formação de Docentes.

possibilitar o acesso ao conhecimento científico dos temas estudados, discutir questões
que envolvem a diversidade sexual, discriminação, preconceitos e pesquisar como o tema
e abordado na literatura infantil. A escola de Implementação será o Colégio Estadual
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O presente trabalho tem como título Gênero e Sexualidade na escola, seu objetivo é
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Apresentação

Presidente Castelo Branco- Ensino Médio, Normal e Profissional- Toledo-Paraná, sendo o
público objeto da intervenção as alunas e alunos do 3º série do Período Vespertino do
Curso de Formação de Docentes. A partir da realidade vivenciada na escola, a metodologia
será diversificada, utilizando vários recursos, como estudo de textos científicos, filmes,
vídeos, músicas, poemas, leitura de livros de literatura infantil e pesquisa na sala de
informática.
Com esse projeto espera-se que seus objetivos sejam alcançados, que os alunos e
alunas do Curso de Formação de Docentes compreendam as concepções de gênero e
sexualidade, tenham acesso aos conhecimentos científicos para discutir sobre a temática,
estudem novas abordagens do tema a partir da literatura infantil, provocando nesses futuros
profissionais da educação reflexões acerca do respeito da construção de gênero em nossa
sociedade, que na atuação como professores e professoras consigam trabalhar a temática
com mais segurança, sendo que há um longo caminho a percorrer na superação de
preconceitos e discriminação relacionada aos temas gênero, sexualidade e diversidade
sexual.
As discussões sobre Gênero e Sexualidade são pertinentes na escola, já que
frequentes situações de preconceitos e discriminação ocorrem na sociedade e no espaço
escolar, por isso indaga-se quais são as concepções que as alunas e alunos da 3º série do
Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco tem sobre
gênero e sexualidade?
O Colégio Estadual Presidente Castelo Branco tem alunos e alunas oriundos
dos diversos bairros da cidade, da zona rural e de outros municípios, os mesmos e as
mesmas são de diferentes culturas e credos religiosos. A escolha dos temas gênero e

professoras na rede municipal de ensino.
Apesar das mudanças na sociedade, permanece lugar-comum entre professores e
professoras o receio de abordar o tema da sexualidade com alunos e alunas. Poderíamos
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do Curso de Formação de Docentes, já que esses irão atuar como professores e
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sexualidade se justificam pela a importância dos mesmos na formação das alunas e alunos

compreender como uma das causas desse receio a ausência de trabalhos voltados à
sexualidade ou à educação sexual na maioria dos cursos de formação de professor e
professora (MARTELLI, 2009, p.68).

Sabe-se que apenas um projeto não irá dar conta de trabalhar todas as questões
relacionadas ao tema gênero e sexualidade, mas será um começo para provocar nesses
futuros profissionais da educação reflexões acerca do respeito da construção de gênero em
nossa sociedade, compreendendo as causas do preconceito e discriminação.
Cabe num primeiro momento à família informar os e as adolescentes sobre
sexualidade, depois a escola, oportunizando o acesso ao conhecimento científico,
desconstruir conceitos e preconceitos, contribuindo para mudanças de posturas
fundamentadas no respeito, diálogo e tolerância. A família nem sempre cumpre a seu papel
de orientadora, muitas vezes os pais não conversam com os filhos e filhas sobre
sexualidade, partindo dessa realidade se reafirma a importância da escola trabalhar esse
assunto.
Ao abordar sexualidade, optamos em trazer a discussão sobre gênero e diversidade
sexual, uma vez que na escola acontecem várias situações e discursos preconceituosos e
discriminatórios, heranças da sociedade heteronormativa, quando o modelo heterossexual
é visto como um padrão ideal, desconsiderando as pessoas que vivem sua sexualidade de
outras formas.
A sexualidade é constituinte do ser humano, quando a escola trata dos diferentes
aspectos desse ser humano, trabalha cidadania, direitos, deveres, sendo que a mesma tem
influencia na vida dos alunos e alunas, a escola não pode se omitir, os professores e

é necessário “Promover o bem a todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação.” (BRASIL, 1988).
Ao trabalhar o tema gênero e sexualidade, devemos mencionar os direitos que todos
e todas têm perante a lei, esse exercício de respeito às diferenças deve ter lugar privilegiado
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professoras precisam dialogar sobre o tema.

na escola, em todos os espaços e envolvendo toda a comunidade escolar, seja na
socialização dos alunos e alunas durante o intervalo, nas datas comemorativas, realização
de jogos, na convivência em sala e relação professor aluno.

A educação sexual nas escolas tem como objetivo fundamental, contribuir para que
os alunos e alunas possam viver suas sexualidades de forma mais emancipatória, mais
prazerosa, mais afetiva. Esse tema vincula-se ao exercício da cidadania na medida em que
se propõe a trabalhar o respeito por si e pelo outro, ao mesmo tempo busca garantir direitos
básicos a todos, como a saúde, a informação e o conhecimento, elementos fundamentais
para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes de suas capacidades, de seus
direitos, de seus deveres (FURLANI, 2009, apud AQUINO e MARTELLI, 2012, p.10).

Segundo Ministério da Educação em publicação no dia 04/05/2016, a qual relata
sobre repudio as ações do governo de Alagoas e suas tentativas de silenciamento referente
ao tema gênero e diversidade sexual, que assim se expressa:
Compreendemos que os marcos legais e as diretrizes educacionais nacionais não
deixam dúvidas quanto à necessidade de se trabalhar as questões de gênero,
resguardadas as especificidades de cada nível e modalidade de ensino, com vistas à
promoção da cidadania, à erradicação de todas as formas de discriminação e à promoção
dos princípios do respeito aos direitos humanos e à diversidade. Portanto, iniciativas como
as autodenominadas “notificações extrajudiciais” e o “Programa Escola Livre” da
Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas estão em franco desacordo com os princípios

Não pode a escola silenciar e tão pouco assumir postura neutra, pois no seu
cotidiano acontecem conflitos e violências que revelam as tensões internas e externas dos
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educacionais do Brasil que sinalizam a obrigatoriedade de se buscar erradicar todas as

sujeitos, que nesse espaço de convivência com as diferenças se construa novas
aprendizagens para a cidadania.
O presente trabalho será realizado com alunos e alunas do Curso de Formação de
Docentes, dialogando e esclarecendo questões sobre Gênero e Sexualidade, possibilitando
o acesso ao conhecimento cientifico, para que os mesmos possam atuar nas escolas
adotando uma postura de diálogo e respeito às diferenças.
Os objetivos do projeto são: possibilitar o acesso ao conhecimento científico
referente ao tema gênero e sexualidade às alunas e, por intermédio da ludicidade e,
enfatizando, o trabalho com a literatura infantil. Bem como compreender as concepções de
gênero e sexualidade dos alunos e alunas; conhecer os conceitos relacionados à
diversidade sexual; problematizar os padrões de gênero e sexualidade que permeiam a
escola e a sociedade; propiciar o estudo do tema gênero e sexualidade na literatura infantil
e discutir as concepções de gênero e sexualidade a partir da literatura Infantil.

Procedimentos Adotados

•

•

•
•
•

Conceito de Gênero, sexo e sexualidade: serão realizadas dinâmica, leitura de texto
cientifico, apresentação de vídeo, debate e discussões com o grupo de alunos e alunas.
Gênero e sexualidade: Influência das propagandas nos comportamentos de homens
e mulheres: Atividade em grupo na qual os alunos e alunas deverão selecionar algumas
propagandas de revista e após discutir sobre os estereótipos de masculinidades e
feminilidades apresentadas nas mesmas, questionando as expectativas sociais sobre o
feminino e masculino.
Gênero: análise da representação da mulher nas letras das músicas: será analisando
as letras de algumas músicas, observando a representação da mulher, bem como as
transformações ocorridas na sociedade.
Discriminação e preconceito: o respeito às diferenças: será realizada uma dinâmica,
trabalhando as origens e o conceito de palavras discriminação e preconceito.
Gênero e sexualidade na perspectiva da diversidade sexual: vídeos, leitura de textos,
discussões no grupo.
A homofobia e o silenciamento da escola: leitura de texto, vídeos e apresentação de
slides.
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Para o alcance dos objetivos, organizamos nossos encontros:

•
•

A criança e a construção de identidades de gênero: apresentação de vídeos e leitura de
textos.
Gênero, sexualidade e diversidade na literatura infantil: leituras de livros infantis,
leitura do texto sobre implementação da disciplina de diversidade nas escolas municipais
do município de Toledo e
Elaboração de um plano de ensino usando como subsídios um livro de literatura
Infantil.

Resultados

Como as atividades ainda não foram concluídas, as considerações são parciais. A
participação nos grupos foi razoável, tendo em vista que são no contraturno. As discussões
fomentadas pelas leituras e pelas experiências docentes.

Considerações Finais

A discussão dessa temática na formação docente é de suma importância na
superação dos preconceitos que permeiam as relações escolares.

Forma(s) de contato com a ação

Número da Correspondência Registrada (CR)
50067/2017 - CR
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Andréa Cristina Martelli – andreamartelli72@hotmail.com

Referências
AQUINO, Camila, MARTELLI Andréa Cristina. ESCOLA E EDUCAÇÃO SEXUAL: UMA
RELAÇÃO NECESSÁRIA. IX- ANPED SUL- Seminário de Pesquisa em Educação da
Região
Sul-2012
UNIOESTE.
Disponível
em:
<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1105/8
00>. Acesso em 16 de junho de 2016.
BRASIL.
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Brasília:
1988.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 19 de
Julho de 2016
BRASIL. Mec. Ministério da Educação (Ed.). Nota oficial: MEC repudia tentativas de
cerceamento dos princípios e fins da educação brasileira. 2016. Ministro de Estado da
Educação.
Disponível
em:
<
http://portal.mec.gov.br/busca-geral/211noticias/218175739/35841-nota-publica-sobre-tentativas-de-cerceamento-dos-principiose-fins-da-educacao-brasileira>. Acesso em: 18 maio 2016.

Página

842

MARTELLI, A. C. O Imaginário da sexualidade nas vozes de professoras. 2009. Tese.
(Doutorado em Educação), Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação,
Campinas, 2009.

GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DE ENFERMAGEM
Eveline Treméa Justino 400 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Karina Emilia dos Santos Scherer 401 Caroline dos Santos Ribeiro402

Área Temática: (Saúde)
Linha de Extensão: (Gestão do Trabalho)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Gestão em Saúde; Enfermagem; Administração em Saúde
Pública.
Resumo

O projeto foi inserido no Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), situado
no município de Foz do Iguaçu. O setor abordado no projeto foi a unidade de terapia
intensiva (UTI), onde foi observado a gestão do serviço de saúde e de enfermagem. O
objetivo do projeto de extensão é conhecer o processo administrativo e gerencial de um
serviço hospitalar e pré-hospitalar. Constituiu de encontros com a Enfermeira para análise

adversos de todos os setores do hospital, escalas de enfermagem e atividades envolvendo
alunos de outra Instituição de Ensino Superior. O HMPGL tem como proposta a melhoria
do serviço, com isso abordando e dando oportunidade para que os profissionais se
capacitem e fiquem cientes do que vem acontecendo no setor onde os mesmos trabalham.
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de conteúdo referente ao setor. Houve também palestras sobre doação de órgãos no mês

Diante de diversas mudanças na gestão municipal e do hospital, houve uma alteração no
local do projeto, no qual foi transferido para um Pronto Atendimento. Dessa forma, foi
realizado o acompanhamento da Enfermeira coordenadora do PA e a Enfermeira da
emergência.

Apresentação

O modelo de gestão e atenção adotado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) tem
apresentado grandes mudanças, sendo elas o aperfeiçoamento na gestão interligando
ações de prevenção, promoção e reabilitação com a atenção curativa. Entretanto, são
encontradas dificuldades significativas no cotidiano do gerenciamento, como implementar
modelos ou ações associadas com as diretrizes políticas e preconizados pelo SUS. Dessa
forma, percebe-se a importância de avaliar e analisar as práticas dentro do serviço de saúde
que se caracterize nos modos de organização, tanto a atenção como a gestão e contribua
para a proposta democrática do SUS (DEUS, 2015).
A partir das necessidades de organizar os hospitais, deu-se a importância para a
constituição do saber de administração de enfermagem, onde visa que os profissionais
estejam aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração do
dimensionamento de profissionais, quanto dos recursos físicos e materiais da informação,
da mesma forma que devem estar preparados a serem empreendedores, gestores,
empregadores ou líderes da equipe de saúde (PERES; CIAMPONE, 2006).

administração de medicamentos, a identificação dos pacientes, a prevenção de quedas e
lesão por pressão e a cirurgia segura. Os mesmo podem ser adaptados à realidade das
instituições que foram implantados, e devem compor os PSP elaborados pelo NSP que tem
como uma importante atribuição à notificação de Eventos Adversos (EA) relacionados à
assistência à saúde ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) (ANVISA, 2015).
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O Ministério da Saúde em 2013 publicou seis protocolos básicos de segurança do

Segundo Di Leoni Ferrari (2005), é especialmente nos serviços de emergência que
são gerenciados recursos escassos para necessidades ilimitadas, aumentando a
responsabilidade de planejar adequadamente, de modo que os objetivos operacionais
convirjam em direção às necessidades assistenciais dos usuários. Este serviço foi
regulamentado pela Portaria 2.048 do Ministério da Saúde em 2002 e apresenta as
missões, dimensionamento, organização assistencial e de recursos humanos baseados em
estatísticas e dados epidemiológicos e nas suas demandas de atendimento.
A Unidade de Pronto Atendimento 24horas do município de Foz do Iguaçu é
uma estrutura de complexidade intermediária entre as Unidades de saúde e hospitais, a fim
de compor uma rede organizada de atenção às urgências e emergências. O objetivo desse
projeto de extensão é conhecer o processo administrativo e gerencial de um serviço a nível
hospitalar do município de Foz do Iguaçu, bem como do serviço de enfermagem deste
serviço.
Pela mudança de gestão municipal, o PA foi transferido para uma unidade de saúde
que estava desativada no momento, para atender os pacientes de urgência e emergência.
Entretanto, por ser um local improvisado, a estrutura não é adequada para o funcionamento
apropriado do PA. Assim o local conta apenas com eletrocardiografia, exames bioquímicos,
leitos improvisados de observação tanto para Enfermaria masculina e feminina e pediatria.
Além disso, o ambiente apropriado para a realização dos exames de raio-x não pode ser
instalado adequadamente, devido a estrutura não ser conveniente para a execução do
mesmo. Dessa forma, os pacientes que precisam de raio-x, precisam se deslocar para outro
PA, localizado a 8 km de distância, sendo que muitas vezes, os pacientes dependem de

de Enfermagem verifica os Sinais Vitais e a Enfermeira avalia e faz a classificação de risco.
Após isso, o paciente passa pela consulta médica e é assistido, podendo ser tratado na
própria unidade ou, conforme o caso, encaminhado para um serviço especializado. São
atendidos em média 320 pacientes diariamente, mas já chegou a 400 atendimentos em 24
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transporte público.

horas. Além disso são mais de 6 mil atendimentos mensalmente de todas as faixas etárias
e complexidades.

Procedimentos Adotados

Hospital
Foi implantado no Hospital um protocolo de eventos adversos, que deveriam ser
preenchidos com ou sem identificação e repassados para a coordenação de enfermagem,
assim o mesmo era digitado para um sistema pra saber qual a prevalência dos principais
erros cometidos pelos profissionais de saúde. Diante disso, e da frequência dos problemas,
o profissional era convocado pela enfermeira gestora para uma conversa formal e para
tomada de decisão.
POP’S: Os procedimentos Operacionais Padrão das técnicas e procedimentos de
enfermagem, que foi implantado no hospital, foram atualizados conforme a literatura atual
e avaliados pela enfermeira gestora. Além disso, era impresso e implantado novamente
em cada setor do hospital para a equipe de enfermagem ter acesso.
Foi acompanhado com a enfermeira gestora, todo o processo da escala de
enfermagem. No mês de setembro houve a campanha de doação de órgãos, onde foi

•
•

Palestras sobre a importância da doação de órgãos;
Confecção de materiais sobre a temática para distribuir para os pacientes, acompanhantes
e funcionários do hospital;
Quais os testes realizados para confirmar morte encefálica;
Como abordar os familiares de um paciente com morte encefálica confirmada, para uma
possível doação de órgãos;

Além disso, foi acompanhado um caso de um paciente que teve morte encefálica
confirmada. Sendo assim, a equipe composta pelo Neurologista, Enfermeira e Psicóloga
foram conversar com a família, esclarecendo como estava a evolução clínica desse
paciente, os testes que foram realizados de morte encefálica, as principais consequências
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realizada várias atividades para os funcionários, pacientes e acompanhantes, como:

que poderiam progredir nesse paciente, uma possível doação de órgãos e de como
trabalhar o psicológico dos familiares que acompanhavam.

Pronto Atendimento
Pela mudança da gestão do Hospital Municipal Padre Germano Laucke, houve uma
readequação no local de participação do projeto de extensão, sendo agora em um pronto
atendimento. Porém o mesmo, esta passando por diversas reformas, havendo muitas
mudanças na administração do local, o que dificultava a execução do projeto.

Resultados

Foi possível conhecer melhor o processo administrativo e gerencial do enfermeiro,
tanto no HMPGL, quanto no PA. Neste período, foi repassado as informações contidas em
uma ficha de notificação para eventos adversos que ocorrem em todos os setores do
hospital, onde os próprios funcionários relatam os ocorridos e era repassado para uma
planilha do sistema para controle da enfermeira gestora onde a mesma com essas
informações consiga tomar as medidas cabíveis.
Foram atualizados os POP’S implantados no hospital conforme a literatura;

Pronto Atendimento:
Acompanhou-se a rotina da enfermeira gestora responsável pelo PA;
- As reuniões com os funcionários;

- A dificuldade de encaminhamento de pacientes do PA para o hospital, pela
superlotação do mesmo ;
- Cadastramento de exames no sistema Saúde Foz;
- Os atendimentos registrados no sistema;
- Acompanhamento e atualização dos protocolos que existem na unidade, como:

Página

- A readequação do número de funcionários no PA;

847

- A realização da escala de enfermagem e escala médica;

•
•

Protocolo de dor torácica, no qual funciona de forma satisfatória;
Protocolo de asma;

Tabela 1– Atendimentos do Pronto Atendimento, do período de Janeiro a Maio de
2017;

Idade

Janeir
o

Fevereir
o

Març

Abril

o

Mai
o

0-1

86

62

181

281

348

1-4

355

349

625

699

891

4-6

144

137

200

286

319

6-12

346

287

459

489

600

Adulto

2916

2791

3712

378

439

s

6
>60

624

552

758

3
786

812

Durante a realização do projeto de extensão também foi desenvolvido uma atividade
de revisão do Protocolo de Sinais Vitais (SSVV) de pediatria do PA. O principal item
revisado foram as alterações da frequência respiratória em crianças, pois haviam diversos
problemas durante o acolhimento e muitas emergências passavam despercebidas. Assim
a tabela foi atualizada conforme literatura e destacada a taquipnéia em crianças segundo a

acolhimento para intervenções imediatas.
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Organização Mundial de Saúde (OMS) e as Condições rápidas para avaliação

Considerações Finais
Com relação à inserção no PA pode-se observar que o enfermeiro tem um papel
importante para contribuir na tomada de decisão da instituição, possibilitando a melhoria
das intervenções de saúde e a reorganização das práticas de saúde. Percebe-se que esse
profissional tem contribuído para a implantação e a manutenção de políticas de saúde do
PA. Além disso, na decorrência de sua formação os conhecimentos da área assistencial e
gerencial, tem como ligação o cuidado e competência em assumir postura diferenciada na
gestão de sistemas de saúde.
Além do conhecimento científico, o desenvolvimento pessoal obtido com a interação
com a equipe hospitalar especificamente com a gerente de enfermagem proporcionou
crescimento pessoal e profissional, também uma visão mais ampliada da profissão e da
gestão hospitalar.

Forma(s) de contato com a ação
Eveline Treméa Justino – Coordenadora do Projeto de Extensão
E-mail: evelinejustino@hotmail.com

Número da Correspondência Registrada (CR)

DEUS, A. D; MELO. E. M. Avaliação de uma Experiência de Gestão Hospitalar,
Participativa, no Âmbito do SUS: Produção de saúde, Sujeitos e Coletivos. Revista Saúde
Debate, Rio de Janeiro, vol.39, n. 106, p. 602, 2015.
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GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O PRIMEIRO EMPREGO EM FRANCIDCO
BELTRÃO- PR
Wanderson Dutra Gresele403 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Danieli Inês Reitz404; Jairo Leonardi de Aguiar 405

Área Temática: (Área 08 Trabalho)
Linha de Extensão: (Educação profissional)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: extensão; trabalho; educação.

Resumo
A ação de extensão tem o objetivo de contribuir no ingresso ao primeiro emprego de
estudantes do ensino público. A metodologia é de oficinas, com conteúdos relacionados ao
desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais. Como resultados, evidencia-

entre os colaboradores e parceiros institucionais do projeto.

Apresentação
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se o aumento nas perspectivas do primeiro emprego dos participantes, seja no mercado de

O desemprego juvenil é um problema social recorrente na sociedade brasileira,
agravando-se especialmente em momentos de crise econômica como a que acomete
atualmente a economia brasileira.
No quarto trimestre de 2015, o índice de desemprego de jovens no Brasil era de
15,25% (www.G1.com.br, 2016), evoluindo para 26,36% no primeiro trimestre de 2016.
(IPEA, 2016). A Organização Mundial do Trabalho (OIT) afirma que a desocupação entre
jovens de15 a 24 anos no Brasil é historicamente maior do que a desocupação total, com
os altos índices de informalidade e desemprego mantendo-se em quase todos os estados
brasileiros. (OIT, 2004). Tal situação pode ser observada mesmo em pequenos e médios
municípios situados nos estados da região Sul do país que, junto com a região Sudeste,
são as regiões mais desenvolvidas do Brasil.
Nesse contexto, torna-se usual que jovens sem experiência ou formação profissional
aventurem-se desde muito cedo a uma vaga de emprego formal ou, mais comumente, de
estágio remunerado. (SILVESTRE, AGUIAR e COLUSSI, 2015). Essas são as
possibilidades efetivas de se obter renda pessoal e/ou complementar a renda familiar,
contribuindo para tanto: (1) as carências crônicas da educação no Brasil, com problemas
desde a preparação na escola formal e a não definição de sua formação; (2) as deficiências
de um ensino fundamental e médio que não propicia as condições para que o jovem
ingresse no competitivo mundo do trabalho (SALGADO, 2014); (3) distância entre a
formação profissional e as necessidades do trabalho e, (4) a competição acirrada com
candidatos mais qualificados e experientes. (SENAI, 2016).
Variáveis como renda familiar, escolaridade e nível socioeconômico são

crônica falta de oportunidades e a precariedade de acesso a bens, direitos e serviços dessa
faixa etária da população brasileira. (COSTANZI, 2009).
Ademais, quando associada a uma economia em recessão, tornam escassas as
possibilidades de acesso desses jovens e adolescentes, principalmente os de classes
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determinantes para que a juventude brasileira se arrisque a enfrentar a realidade de um

sociais mais baixas e habitantes das periferias das médias e grandes cidades brasileiras a
um trabalho decente.
Buscando-se reduzir essas restrições, diversas estratégias são desenvolvidas, no
âmbito do poder público, setor privado e terceiro setor. No âmbito legal, foi sancionada a
Lei nº 10.097/2000, que disciplina e organiza a situação laboral do jovem aprendiz em
relação ao mercado de trabalho. Tal legislação caracterizou-se como uma ação regulatória
eficaz na busca de facilitar a inserção e o aprendizado de jovens no âmbito das empresas
brasileiras. Em 2005, o governo federal criou o Programa Nacional de Inclusão de Jovens
(PróJovem), com foco no fortalecimento da convivência familiar e comunitária e o retorno e
permanência dos adolescentes à escola. Em 2008, revitalizado, o programa incluiu como
objetivos também a formação básica, por meio da conclusão do ensino fundamental, da
qualificação profissional e do desenvolvimento de experiências de atuação social da
comunidade. (PEREIRA; SIQUEIRA, 2012).
No âmbito da formação e capacitação profissional, merece destaque o importante
papel desempenhado por empresas e instituições, além da atuação das universidades
públicas, principalmente no planejamento e execução de ações extensionistas. Como
afirma Serrano (2013), as universidades cumprem um papel social, ao oportunizar a
formação profissional, a geração e a disseminação do conhecimento e para isso contam
com as atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária.

Procedimentos Adotados

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, campus Francisco Beltrão/PR., Brasil. O seu principal objetivo consiste em
promover a formação e capacitação profissional de jovens e adolescentes estudantes do
ensino médio público da cidade, voltadas ao ingresso ao primeiro emprego.
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O projeto continuado de extensão universitária: “Gestão Estratégica para o Primeiro

As ações de capacitação abordam conteúdos técnicos específicos da área
comportamental, capacitando para o trabalho em equipe, o relacionamento interpessoal e
a gestão das próprias tarefas e responsabilidades. O público-alvo são estudantes do ensino
médio público, com idade entre 16 e 21 anos e que demandam capacitação profissional
para o ingresso no mundo do trabalho. Tal segmentação etária atende ao artigo 403, da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que permite a formalização de contratos de
trabalho somente a partir dos 16 anos de idade no país.
Como resultados, buscava-se, entre outros, o despertar o interesse pelo trabalho; a
importância do conhecimento técnico e atitudinal para a atividade laboral em qualquer
profissão; a intensificação no intercâmbio de experiências e parcerias institucionais, além
da valorização das atividades de extensão universitária junto à comunidade universitária e
local.
O planejamento, objetivos e organização dos recursos da ação são realizadas em
parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, vinculado à
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Agência do Trabalhador e Centro de Integração
Empresa Escola (CIEE). As ações de capacitação são realizadas por meio de oficinas,
ministradas a cada semestre letivo, por docentes, discentes, técnicos administrativos,
egressos da graduação e pós-graduação e parceiros institucionais da universidade.
As temáticas têm com foco principal o desenvolvimento pessoal e a capacitação
profissional dos estudantes. Os conteúdos técnicos específicos abordam a área da
administração e os conteúdos da área comportamental abordam as habilidades humanas,
o trabalho em equipe e a capacidade de gestão e responsabilização do próprio trabalho,

que essa metodologia propicia uma abordagem participativa e inclusiva dos estudantes nas
discussões em sala de aula.
O início de cada turma se dá com palestras ministradas por empresários locais,
seguida de oficinas semanais com as seguintes temáticas: Processos Administrativos;
Empreendedorismo e Mercado de Trabalho; Ecosocioeconomia; Negociação e Conflito;
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além de temáticas voltadas à formação ética e cidadã. Observa-se, de forma geral, uma

Informática Instrumental; Qualidade em Produtos e Serviços; Oratória e Comunicação
Escrita; Noções de Custos e Preços; Mídias e Dignidade Humana; Jovens, Violência e
Drogas no Contexto Urbano; Elaboração do Currículo e Entrevista de Seleção e Orientação
Vocacional.
Por fim, os materiais pedagógicos (vídeos, artigos relacionados às temáticas,
apostilas,

etc.) são

disponibilizados na

página virtual

acessada com o

https://www.facebook.com/Primeiro-Emprego-FB-228293283962836/?fref=ts,

de

lick:
livre

acesso a todos os participantes de todas as turmas do projeto e à comunidade em geral.

Resultados

Como resultados da ação de extensão, pode-se destacar a continuidade da trajetória
do projeto, que vem sendo realizado desde o ano de 2009, já tendo sido concluídas
quatorze (14) turmas, ofertadas de forma ininterrupta. Durante a execução, constata-se o
reconhecimento dos diversos atores envolvidos na realização do projeto (público-alvo,
parceiros institucionais, estudantes, colégios públicos, meio acadêmico e comunidade
externa). Nesse aspecto, em 2014 e novamente em 2015, a ação de extensão foi escolhida
para receber o Selo ODM, como uma das iniciativas locais que contribuem para o alcance
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), fixados pela Organização das Nações
Unidas em 2000.
A certificação com o Selo ODM é uma iniciativa do SESI/Paraná e busca reconhecer
e divulgar as instituições públicas e empresas que possuem boas práticas que contribuem

e integra às suas atividades de ensino, pesquisa e extensão uma parcela da população
que, por suas características socioeconômicas (faixa etária, falta de experiência e de
formação profissional) tende a encontrar limites no acesso ao emprego formal ou mesmo
ao estágio remunerado. Estudo realizado por Silvestre, Aguiar e Colussi (2015), junto aos
estudantes da 8ª e 10ª turma da ação de extensão demostrou características sociais e
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para o alcance dos objetivos do milênio.

econômicas semelhantes entre os dois grupos, destacando-se renda familiar de média
baixa e necessidade de ingresso precoce no mercado de trabalho, uma imposição
decorrente da necessidade de completar a renda familiar. Diante disso os estudantes
demandam ações de apoio social e capacitação profissional visando postergar esse
acesso.
Pode-se ainda citar a participação na IX turma, de cinco estudantes surdos, do
ensino médio público da cidade, que encontraram no projeto uma oportunidade de inserção
e de desenvolvimento de algumas habilidades e atitudes requeridas pelo mercado de
trabalho e que no seu cotidiano, possivelmente, não seriam possíveis de serem
vivenciadas.
O projeto continua despertando interesse junto ao seu público-alvo, evidenciado pelo
número de alunos inscritos (805) e de concluintes (325), estes com frequência mínima de
75%, nas quatorze (14) turmas concluídas. Os demais participantes que não atingem a
frequência mínima recebem declarações referentes às oficinas que participaram.
A evolução no número de inscrições e de concluintes estão demonstrados no gráfico
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Gráfico 1 – Número de Inscrições e Concluintes
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Como resultados deste também a contribuição no intercâmbio e aprofundamento da
relação da universidade com a comunidade local, seja através das parcerias institucionais
decorrentes do projeto, com a Prefeitura Municipal/Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Tecnológico de Francisco Beltrão, Centro de Integração Empresa-Escola e
Comitê de Educação e Direitos Humanos de Francisco Beltrão, como também pela
participação de representantes das instituições parceiras (colaboradores externos) na
realização de oficinas.
Finalmente, devem ser destacados as oportunidades de discussão e socialização
dos diversos saberes e experiências de formação e educação para jovens, entre os
colaboradores internos que participam das atividades, docentes, discentes, técnicos
administrativos e egressos, no âmbito do curso de Administração e de outros cursos da
graduação e pós-graduação do Campus de Francisco Beltrão.
Considerações Finais

O trabalho apresenta a concepção, organização e resultados derivados da
realização da ação de extensão universitária “Gestão Estratégica para o Primeiro Emprego
em Francisco Beltrão”. São descritos seus objetivos, a metodologia utilizada e os resultados
da ação de extensão junto aos diversos públicos interessados (estudantes, meio acadêmico

a ação propiciou um desejável e fecundo intercâmbio de experiências e do potencial de
desenvolvimento de ações sinérgicas entre as instituições parceiras diretamente envolvidas
com a problemática do desemprego juvenil na cidade. As parcerias aproximaram e
intensificaram desdobramentos e novas iniciativas da própria universidade, com foco em
demandas da comunidade local. Os resultados evidenciaram o interesse e importância
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e comunidade externa).

adquirida junto ao público-alvo, comunidade acadêmica e sociedade em geral, em uma
trajetória ininterrupta, tendo sido concluídas quatorze turmas.
Os resultados da ação também são relevantes sob a métrica do aprofundamento na
relação com os parceiros institucionais, que provocam não somente outras iniciativas da
universidade voltadas ao ensino, pesquisa e extensão com foco na comunidade como a
participação da universidade em projetos desenvolvidos pelos parceiros.
Finalmente, pode-se destacar as oportunidades de discussão e socialização dos
diversos saberes entre os colaboradores internos, docentes e discentes do curso de
Administração e seus colegas de outros cursos, alunos da graduação e pós-graduação e
colaboradores externos do projeto.

Forma(s) de contato com a ação
Wanderson Dutra Gresele (coordenador)
E-mail: wanderson.gresele@hotmail.com - Unioeste – Campus Francisco Beltrão
Danieli Inês Reitz (bolsista do projeto):
E-mail: danielireitz@gmail.com – Unioeste –Campus Francisco Beltrão

Jairro Leonardi de Aguiar (sub-coordenador)
E-mail: mobil.100@hotmail.com – Unioeste – Campus Francisco Beltrão

A ação de extensão teve início em 02 de abril de 2010, sendo 30025/2010 o Número
do Certificado do Registro.
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CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, IV, 2015,

GINGA: HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA NA ESCOLA
Claudia Monteiro406 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Vitor Schmitt Vieira407, Gabriela Assoni de Souza408

Área Temática: (Cultura)
Linha de Extensão: (Infância e Adolescência)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Cultura Afro-Brasileira; Ensino; lei 10.639/2003.
Resumo

Considerando-se a lei federal n. 10.639/03 sobre a obrigatoriedade do ensino da
História e da cultura africana e afro-brasileiras nas escolas, o Projeto de Extensão “Ginga:
História e Cultura Afro-Brasileira na Escola” tem por finalidade promover vivências da
cultura afro-brasileira a partir dos elementos lúdicos e socializantes desta cultura tais como

adolescentes da rede municipal e estadual de ensino, o projeto tem proporcionado
conhecimentos e consciência crítica acerca das contribuições culturais, lutas e resistências
dos negros no Brasil através do ato de brincar, jogar, dançar e imaginar.
.
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408

Graduanda,

História,

gabrielaassoni@hotmail.com
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Rondon.

E-mail:
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a capoeira, a música, os jogos, as estórias, as lendas, o folclore e as danças, divulgando-

Apresentação

Considerando-se a carência de contribuições e atividades de ensino, pesquisa e
extensão acerca dos africanos e afro descendentes em Marechal Candido Rondon, e
considerando a lei federal n. 10.639/03 sobre a obrigatoriedade do ensino da História e da
cultura africana e afro-brasileira nas escolas, o projeto Ginga promove a compreensão das
manifestações culturais afro-brasileiras como instrumento de ligação entre as experiências
e vivências da cultura popular afro-brasileira a partir dos elementos lúdicos e socializantes
desta cultura tais como a oficina de Capoeira, Contação de Estórias e Histórias, Confecção
de instrumentos musicais, Cantos e Cantigas , Danças, Percussão e Música Popular, Jogos
e Brincadeiras.
Devido ao fato de que somos, em virtude de nossa formação histórico-social, uma
nação multirracial e pluriétnica, diversificada culturalmente, nas últimas décadas, a
problemática das relações entre educação e diferenças culturais tem sido objeto de
inúmeros debates, reflexões e pesquisas no Brasil. As buscas de construção de processos
educativos culturalmente referenciados se intensificam. A partir da lei de 10.639 de 2003,
foi criada as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e Para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Conselho Nacional
de Educação, 2004). Estabelecidas a partir da Resolução 01 de 17 de junho de 2004, do
Conselho Nacional de Educação, as Diretrizes foram elaboradas nos marcos de uma
política mais ampla que visava corrigir injustiças, eliminar discriminações e promover a

As Diretrizes são orientações, princípios e fundamentos para o planejamento de uma
educação que tem por meta promover cidadãos atuantes e conscientes no seio da
sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando o combate ao racismo e a
discriminações, pois, segundo este documento, “[...] convivem, no Brasil, de maneira tensa,
a cultura e o padrão estético negro e africano e um padrão estético e cultural branco
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inclusão social e a cidadania, assim como o direito as história e culturas que compõem a

europeu” (Conselho Nacional de Educação, 2004, p.14). A despeito do fato de 45% da
população brasileira ser composta de negros (de acordo com o censo do IBGE) “[...]
persiste em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza
principalmente as raízes européias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as
outras, que são a indígena, a africana, a asiática” (Idem).
Outra questão abordada nas Diretrizes é o fato de que o racismo, o mito da
democracia racial e a ideologia do branqueamento só atingem os negros: “Enquanto
processos estruturantes e constituintes da formação histórica e social brasileira, estes estão
arraigados no imaginário social e atingem negros, brancos e outros grupos étnico-raciais.
As formas, os níveis e os resultados desses processos incidem de maneira diferente sobre
os diversos sujeitos e interpõem diferentes dificuldades nas suas trajetórias de vida escolar
e social” (idem, p.16). Por isso, a construção de estratégias educacionais que visem ao
combate do racismo é interesse de todos aqueles implicados no processo de ensino e
educação.
Apesar da necessidade do estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional,
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes
à História do Brasil de forma interdisciplinar, em muitas escolas a lei não é aplicada de uma
forma crítica considerando as lutas sociais, a resistência e a cultura negra como expressão
das contradições sociais. A aplicação da lei se restringe, muitas vezes, às comemorações
do dia da consciência negra (o que também foi determinado pela lei 10.639), deixando de
lado todo o debate sobre desigualdade social e da contextualização da cultura e das

uma disciplina específica, pois ao determinar que os conteúdos referentes à história e
cultura afro-brasileira sejam trabalhados no contexto de todo o currículo escolar,
especialmente no âmbito das disciplinas de Educação Artística, Literatura e História do
Brasil, a conseqüência é que as áreas não assumem a responsabilidade para si.
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manifestações artísticas também como resultado da luta de classes. Isso talvez se explique

Destacando-se a importância desta lei para a área de ensino de História, na medida
em que provoca um questionamento sobre o eurocentrismo dos currículos (Fernandes,
2005), além de seu papel para o avanço da construção do multiculturalismo crítico nas
escolas e reafirmando-se a preocupação de que a lei não se torne letra morta é que
propomos este projeto.
A cultura negra articula todo um vasto campo de conhecimentos e saberes, bem
com as formas de transmissão desses saberes através de algumas categorias, como a
memória, a oralidade, a ancestralidade, a ritualidade e a temporalidade, numa lógica
diferenciada daquela lógica que a racionalidade ocidental moderna determina, mas se
constrói em contraposição a esta racionalidade ocidental, refletindo assim o processo
contínuo de exclusão social e de luta de classes.

Procedimentos Adotados

Voltado para crianças de 8 a 12 anos da rede municipal de ensino, o intuito é
estimular nas crianças a criatividade e as habilidades artísticas, assim com sentido rítmico,
oral e corporal, assim proporcionar a conscientização sobre a importância de desenvolver
a consciência crítica e reflexiva sobre a história e a cultura negra no Brasil. A integração da
equipe participante do projeto é fundamental para reflexões e práticas para a diversidade
do ensino de História em seu diálogo com outras áreas de conhecimento como o Esporte,

Todas as oficinas foram abordadas de forma lúdica e criativa, estimulando o
desenvolvimento de habilidades físicas, psíquicas e a imaginação, e com isso abordado
consequentemente os temas relacionados à história e ao ensino da cultura afro-brasileira.
É importante destacar que a equipe já tem experiência e contribuição na realização deste
tipo de atividade com conhecimento prático e teórico na área, como o acadêmico do curso
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a Arte e a Literatura, oferecendo a comunidade acadêmica e as crianças das escolas

de História Henrique Laurentino que é professor de capoeira, a acadêmica Vanessa Rocha
que é percussionista e a professora Luana Pradela atualmente desenvolve curso de
especialização em políticas educacionais e História da África. As oficinas propostas são
formas de atingirmos nossos objetivos através do fortalecimento da cultura e da arte,
mediante o processo de aprendizagem de expressões genuinamente brasileiras que
carregam consigo vastos objetivos educacionais. É uma necessidade suprir os anseios das
crianças que tem pouco acesso as manifestações socioculturais, desportivas, lazeres e
recreações. As atividades desenvolvidas em seu contexto permitem aos participantes
agruparem-se, identicar-se como coletividade elaborando assim uma identidade,
estabelecendo uma lógica que lhes permite comunicar-se e construírem-se como
brasileiros. Além disso, é fundamental o fomento da cultura, da arte e da extensão,
permitindo aos membros da equipe, pertencentes majoritariamente à comunidade
acadêmica, um contato direto com a realidade externa à universidade e com as instituições
de ensino fundamental.
.

Descrever a metodologia utilizada para o desenvolvimento da ação; população
beneficiada, etc.

municipais de Marechal Cândido Rondon, desenvolvendo uma série de oficinas e atividades
lúdicas envolvendo dança, música, capoeira, contação de histórias, teatro de fantoches,
confecção da boneca abayomi e dinâmicas de grupo para debater o tema do racismo na
escola.
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Resultados

Considerações Finais
O objetivo geral das atividades do projeto é o combate ao racismo, inserindo o debate
sobre este tema da escola através da promoção da cultura afro-brasileira.
Nos últimos dez anos, como o crescimento do movimento negro, com a política de
cotas raciais e o aumento do espaço dos negros nas universidades, na mídia e no mundo
do trabalho e, neste sentido, a própria repercussão da lei 10.639 de 2003 é muito
importante, pois colocou em questionamento o eurocentrismo dos currículos escolares,
sendo uma importante etapa na luta contra o racismo, houve, por um lado, uma
generalização da noção do politicamente correto que faz com que as pessoas se sintam
compelidas a coibir suas concepções preconceituosas e racistas.
Entretanto, por outro lado, um movimento mais recente, tem colocado em questão
de uma forma irônica todos estes avanços, com o crescimento da popularidade e aceitação
do “politicamente incorreto”, que constroem seus discursos e sua fama justamente através
da polêmica, do deboche e da apologia à violência: cito aqui o exemplo de Danilo Gentili,
Jair Bolsanaro, Reinaldo Azevedo e outros, explicitamente racistas em várias ocasiões que
fazem das redes sociais e da internet seu principal veículo de divulgação.
A recente vitória de Trump, com seu discurso de ódio racial e xenófobo nas eleições
presidenciais dos EUA, com certeza é marco e o começo de um retrocesso no sentido das
lutas contra o racismo. Por isso precisamos cada vez mais reforçar ações e atitudes no
âmbito da educação (que é nossa área de atuação) para educarmos nossas crianças para

E-mail: claudiahistoria@yahoo.com.br; telefone: (45) 99955-6696;
Página do projeto no Facebook: https://www.facebook.com/projetoginga/
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a tolerância e o respeito e não para o ódio racial.
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GRÊMIO ESTUDANTIL: POR UMA FORMAÇÃO POLÍTICA NA ESCOLA
Ângela Maria Silveira Portelinha409 (Coordenador da Ação de
Extensão)
Participantes: Suely Aparecida Martins 410, Ana Paula Borges da
Silva411, Antônio Lucivan Colpani Junior

412,

Gisele Fernanda Tiburski Bido 413, Jéssica

Santos de Lucena,414 Jucirlei Oselame415, Nelise Daniele Moçinski 416

Modalidade: Comunicação oral
Palavras-chave: grêmio estudantil; formação de professores; formação
política.
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Área Temática: Educação

Resumo:
O objetivo desse trabalho é apresentar resultados provenientes das atividades
desenvolvidas entre Escola de Educação Básica e Universidade. Tal ação foi permeada por
um processo formativo/educativo envolvendo acadêmicos e professores do curso de
Pedagogia da Unioeste - campus Francisco Beltrão e estudantes, professores, pedagogos
e direção da Escola Estadual João Paulo II. Trata-se de demonstrar a possibilidade de
articular a pesquisa, o ensino e a extensão na formação de professores. A iniciativa
decorreu das discussões realizadas em sala de aula na disciplina de Prática de Ensino e
Pesquisa sob a forma de Estágio Supervisionado II, cujo objetivo geral é analisar e
compreender os aspectos políticos, históricos, econômicos e sociais que envolvem a
organização do trabalho pedagógico e administrativo e a relação com a função do
pedagogo. Para que a disciplina cumpra com seu objetivo são organizados momentos no
qual se discutem aspectos teórico-metodológicos e momentos de inserções práticas
contemplando observações, entrevistas e participações em reuniões. O trabalho final da
disciplina consiste na elaboração de um plano de ação a partir de alguma problematização
da realidade escolar. Os planos de ação não são desenvolvidos por questões de tempo
institucional e pela própria configuração do estágio. Assim, a iniciativa de efetivar o plano
de ação, no ano de 2016, partiu de um grupo de acadêmicos que no momento do estágio
problematizou junto com a Pedagoga da escola a necessidade de promover ações
direcionadas à formação dos estudantes no que tange ao envolvimento, tomada de
decisões e participação efetiva nos mecanismos de ação coletiva em âmbito escolar. O

política” resultando no projeto de extensão.

Assim, o projeto preservou uma dupla

finalidade: ao mesmo tempo em que visou contribuir para reestruturar o Grêmio Estudantil
da Escola Estadual João Paulo II, considerando como elemento central a finalidade políticocultural de formação da juventude, vislumbrou qualificar o processo formativo dos
acadêmicos de Pedagogia mediante o estudo, planejamento, desenvolvimento e avaliação
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plano de ação inicial foi reestruturado considerando as contribuições da professora da

de ações junto a seus pares. As atividades se desenvolveram em dois momentos: no
primeiro foram realizados encontros de estudo com a direção, pedagogos e acadêmicos do
curso de Pedagogia sobre a política, a participação e a auto-organização dos estudantes.
No segundo momento foram realizados encontros de formação com os estudantes da
escola sobre as concepções de política, a importância da participação e as ações do
Grêmio Estudantil. Esse processo gerou uma intervenção pedagógica a qual possibilitou
discutir e compreender a política com visão horizontal e ampla, para além das instituições,
partidos ou relacionados à profissão do político, mas também presente na escola e na vida
em geral. Tais encontros pautaram-se no diálogo efetivo entre estudantes e professores da
Educação Básica e estudantes e professores da universidade culminando na ampliação da
compreensão sobre o Grêmio Estudantil e seu papel na escola.

Apresentação

O papel do Grêmio Estudantil é fomentar projetos educativos, promover a
participação política, valorizar a representatividade e debate dos estudantes na escola, e,
dessa forma, contribuir na (re) construção do coletivo de uma escola com base em
princípios democráticos. Decorrente das observações realizadas pelos acadêmicos do 2ª
ano de Pedagogia no momento do estágio, relativas à organização do trabalho pedagógico
escolar e a função do Pedagogo, identificamos que a ação do Grêmio Estudantil é pouco
expressiva, embora estejam preescritas suas atribuições e finalidades no Projeto Político
Pedagógico (PPP) das escolas. Isso sugeriu problematizar: como proporcionar uma nova

sujeitos autônomos, críticos e politizados relacionados aos inúmeros aspectos políticos,
culturais e sociais emergidos na escola a suscitar intensos debates e discussões?
Veiga (1995), ao discorrer sobre as finalidades do (PPP), ressalta que é
preciso ter clareza sobre as finalidades da escola e entre essas finalidades estão as
culturais, as políticas, as sociais, as humanísticas e as de formação profissional. Entretanto,

Página

Como implementar ações próprias para viabilizar a participação dos estudantes enquanto

869

perspectiva de Grêmio Estudantil enquanto espaço de formação política do estudante?

a escola na maioria das vezes negligencia algumas finalidades, como a finalidade política.
Então, questionamo-nos: por que a escola, enquanto espaço político, não forma
politicamente seus alunos? Optar pela participação é o primeiro passo para que os
estudantes compreendam os inúmeros aspectos sociais e culturais que caracterizam a
escola e progressivamente aprendam a posicionar-se perante questões emergentes de
fato, exercendo a política.
Tais questões e estudos nos direcionaram a compreender as concepções de
política e os seus desdobramentos no âmbito da sociedade e consequentemente na escola
para então prosseguirmos com ações direcionadas a reestruturação do Grêmio Estudantil.
Desse modo o objetivo central do projeto foi contribuir para a (re) estruturação do Grêmio
Estudantil da Colégio Estadual João Paulo II, com base na finalidade político- pedagógica
de formação, visando compreender a política com visão horizontal e ampla, para além das
instituições políticas, partidos ou relacionados à profissão do político, mas também presente
na escola e na vida em geral.
A política, conforme Maar (1993), está intrínseca em todas as dimensões de
nosso cotidiano. A política nasce junto com a história do homem inserido no convívio social,
a fim de resolver conflitos de interesses interferindo nos rumos da história. Multifacetada,
atualmente a política manifesta-se em todos os espaços, nos sindicatos, nos tribunais, nas
escolas, nas igrejas, no gabinete de um político ou em um ponto de ônibus, em uma mesa
de bar ou em casa. Para este autor a compreensão da política, reduzida a alguns espaços
tem origem associada ao Estado, atribuindo-lhe uma forma institucionalizada de se fazer
política. Embora a atividade política implique em todas as relações de poder e entre

há a existência de uma variedade de atividades de participação política, como votar,
candidatar-se a cargo eletivo, apoiar candidatos ou agremiações políticas, contribuir
financeiramente para um partido político, participar de reuniões em prol de debater pautas
necessárias, discutir ideias para um projeto coletivo, participar em manifestações sociais,
que procedem à discussão de assuntos políticos para a coletividade.
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relações sociais, essa visão reducionista de política permanece entre os sujeitos em geral.

A importância da política no processo educativo, com a (re) construção e
consolidação do Grêmio Estudantil, desenvolve e suscita a democratização das relações
no contexto escolar, pois as atuações dos estudantes possibilitam tornar a unidade escolar
um lugar público cuja discussão da política abre-se à comunidade. Isso ocorre porque a
ação política, por definição, cria caminho para emergir contradições, conflitos, propostas,
discursos, mas essencialmente negociação, diálogo, consenso e experiência coletiva.
Desse modo, os estudantes percebem a importância da participação e da
auto-organização na atividade política, a debater e reivindicar por melhorias no espaço
físico, cultural e pedagógico da escola, em direção a modificações na sociedade. Pistrak
(2000) destacou a organização das massas que partem da iniciativa individual à formação
de um coletivo, visando à revolução. A auto-organização é um modo dos estudantes se
posicionarem a participar ativamente da organização escolar, possibilitando ampliar visões
acerca de distintos assuntos e praticar a democracia. Das iniciativas individuais às das
massas propicia a atividade criativa, construir e reconstruir por objetivos e finalidades de
transformar.
Conforme as concepções e objetivos defendidos pela escola e de seus
respectivos sistemas de ensino, demonstra-se a autonomia escolar dos estudantes ou a
ausência dela. Vislumbrar a autonomia escolar é (re) planejar e optar por outros caminhos
a superar as concepções tradicionais de escola, ensino e aluno, definindo novos objetivos
e propostas pedagógicas coletivas. O coletivo é a integridade, não um amontoado de
partes, mas a união entre elas. Os seres humanos formam coletivos quando compartilham
interesses comuns (PISTRAK, 2000).

políticos na proposta de uma nova perspectiva de Grêmio Estudantil. Este espaço poderá
promover a auto-organização rumo à autonomia e posição política esclarecida. Por isso,
deve suscitar os interesses individuais e suas iniciativas, ampliá-los, fazendo-os interesses
coletivos na discussão da política na escola. Os pedagogos e os professores têm papel

Página

formar para além das expectativas de ensino, a organizar-se para uma formação de sujeitos

871

A escola valorizando o coletivo dos estudantes em suas necessidades pode

fundamental nesse processo, mobilizando os estudantes a organizar-se em prol de alguma
causa defendida ou rejeitada.
Mas qual à medida que os estudantes podem participar e posicionar-se
filosófica e politicamente nas questões da escola? Paro (2011), discute a autonomia da
participação do estudante nas questões gerais da escola, não somente no espaço do
grêmio estudantil, mas na organização da estrutura da escola. Uma gestão democrática
requer a participação do coletivo, desse modo, os estudantes também são convidados a
participar. Entretanto, essa participação pode não ser norteada por uma prática de
autonomia. Paro (2011) e Pistrak (2000) destacam a importância dos educadores enquanto
mediadores, os quais auxiliam a criança e o jovem em seu desenvolvimento, contribuindo
para que compreendam e pratiquem com autonomia sua participação na escola e na
sociedade. O Grêmio Estudantil, portanto, é imprescindível na formação política, social,
cultural e humana do estudante.

Procedimentos Adotados
A metodologia utilizada contemplou momentos de estudo, pesquisa,
sistematização e planejamento coletivo. As atividades foram desenvolvidas na Unioeste e
no Colégio Estadual João Paulo II, em dois momentos: no primeiro foram realizados
encontros com os pedagogos, direção e professores para apresentação da proposta bem
como escolha do referencial teórico para os estudos. Em seguida, foram realizados
encontros mensais (num total de quatro encontros de estudo) para discussão e debate do

ouvi-los sobre a participação na escola e sobre o Grêmio Estudantil; encontros para debater
sobre política e sobre o Grêmio Estudantil, encontro para organizar ações com o grupo de
estudantes participantes que possam envolver os demais alunos; ações que busquem
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texto. No segundo momento, junto com a equipe pedagógica da escola, iniciamos as

(re)estruturar o Grêmio estudantil na escola de modo a contribuir para constituição de
chapas e eleições.
Paralelamente a estas atividades foram realizados encontros com os
diretamente envolvidos no projeto para estudar, planejar, organizar e avaliar as ações.

Resultados

Os resultados alinham-se ao objetivo geral do projeto que visou contribuir para
a (re)estruturar o Grêmio Estudantil do Colégio Estadual João Paulo II, com base na
finalidade político-pedagógica de formação. Para tanto, desenvolvemos as seguintes
atividades: Primeiramente construímos uma pauta conjunta para os encontros de estudo
definindo data, horário e a leitura da obra “ Fundamentos da Escola do Trabalho” do autor
Pistrak. Os estudos foram realizados previamente e as discussões ocorreram durante 4
encontros com a participação da direção, pedagogos, acadêmicos e professores. No estudo
as discussões centralizaram-se na compreensão dos conceitos de teoria e prática, trabalho,
formação, ensino, ação política, participação e auto-organização dos estudantes.
Ao término do estudo planejamos o primeiro encontro com os estudantes da
Escola Estadual João Paulo II, membros do Grêmio Estudantil. A atividade desse encontro
centralizou-se na discussão da representação social do significado de política. Como ponto
de partida solicitamos aos estudantes que desenhassem em uma folha sulfite o seu

suas produções e após escolheram um desenho representando o grupo. A atividade do
encontro seguinte teve como objetivo dialogar sobre as concepções de política na
sociedade e ação política na escola a partir da apresentação e socialização dos desenhos
dos grupos. O debate provocou muitos questionamentos trazendo à tona concepções de
política atrelada ao político profissional e a ideia pejorativa ligada à corrupção e poder. O
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entendimento de política e abaixo escrevessem três palavras relacionadas a esse conceito.

conteúdo da atividade seguinte considerou o aprofundamento teórico das concepções de
política voltada à participação e ações do grêmio estudantil.

Finalizando o projeto,

os estudantes da Unioeste pesquisaram, planejaram e desenvolveram uma atividade com
os estudantes da escola abordando o papel do grêmio estudantil e sua relação com os
movimentos da juventude. Por fim, realizamos a avaliação geral do projeto com os
envolvidos, evidenciando os seus alcances e limites, bem como a possibilidade de sua
continuidade em outras escolas.

Considerações Finais

As ações desenvolvidas durante o projeto nos levaram a considerar muitas
questões relacionadas ao processo formativo. Uma delas refere-se à finalidade de
formação política requerida em qualquer projeto de sociedade e de educação. O projeto
demonstra a necessidade de articular no âmbito da organização do trabalho pedagógico da
universidade ações interdisciplinares que promovam a integração entre as áreas e o
fortalecimento do tripé ensino, pesquisa e extensão.
Ao propor a ação da formação política no grêmio estudantil, numa ação
conjunta entre universidade (professores e acadêmicos do Curso de Pedagogia) e a escola
(professores, pedagogos, direção e alunos) a atividade realizada, foi constituída a partir do
diálogo entre diversas áreas de conhecimento: a pedagogia, a história, a geografia, a

disciplinas torna-se fundamental para refletir sobre a formação política da juventude na
contemporaneidade, considerando-se o papel da escola neste processo.
Outra questão refere-se a importância de ações desta natureza para a
formação docente, tanto no que se refere a atuação como professor ou como pedagogo.
Em ambos os casos, o desafio de trabalhar com a interdisciplinaridade estará colocado,
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sociologia e a filosofia. A integração entre as áreas contribuiu para uma compreensão

bem como o desafio de tornar a escola lócus importante de formação política dos
estudantes e, neste caso, o grêmio estudantil torna-se fundamental numa proposta que tem
na auto-organização elemento fundamental para a construção da autonomia dos sujeitos.
Por fim, vale a pena reforçar a relevância do trabalho desenvolvido por
proporcionar debater e refletir sobre política e grêmio estudantil com os jovens da Escola
Estadual João Paulo II, numa relação de diálogo que considerou como fundamental ouvir
os sujeitos jovens, suas experiências e inquietações quanto a política. Se nesta escuta
transpareceu o descrédito, comum a maior parte dos brasileiros, quanto a política, também
fez-se ouvir certo conhecimento das contradições e do lugar que se ocupa na sociedade de
classes e o desejo de construção de uma escola pública melhor, de uma sociedade melhor
e que a realização disso, passa pela participação política.

Forma(s) de contato com a ação
amportelinha@yahoo.com.br – tel: 46 35204844
Referências

construção coletiva. In: Veiga, Ilma Passos Alencastro (org.). Projeto Político-Pedagógico
na Escola: Uma construção possível. Campinas, SP: Papirus, 1995. (Coleção Magistério:
Formação e trabalho pedagógico).

Página

PISTRAK, M. M. Fundamentos da Escola do Trabalho. Tradução: Daniel Aarão Reis
Filho. Expressão Popular: SP, 2000.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político-Pedagógico na Escola: uma

875

MAAR, Wolfgang Leo. O que é política. 15 ed. São Paulo: Brasiliense, 1993. (Coleção
Primeiros Passos)
DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é participação política. São Paulo: Brasiliense, 1983.
(Coleção Primeiros Passos).
PARO, Vitor Henrique. Crítica da estrutura da escola. São Paulo: Cortez, 2011.

GRUPO DE ESTUDOS DAS DOENÇAS DO FÍGADO E ATENÇÃO
AMBULATORIAL EM HEPATOLOGIA
Jarbas Joel Hendges 417 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes²: Ana Paula Zabott, Willian Beal, Caroline K. D. dos Santos, Jackson
V. de L. Bertuol, Beatriz S. Narciso, Heloíse Kienen, Paula Volpani, Lázaro J. S. Teixeira,
Marcelo Nakamura, Rodjam Veloso dos Anjos,André Luiz Santos Arneck, Gustavo E.
Rodio, Marcelo E. Koyashiki
Colaboradores³: Faustino G. Alferez e Cassio Franco
Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Educação Profissional
Modalidade: Comunicação oral
Palavras-chave:

Fígado,

Hepatologia
Resumo

O grupo de estudos das doenças do fígado e atenção ambulatorial em hepatologia
visa o ensino, pesquisa e extensão na área de hepatologia. A formação teórico-prática do
estudante de medicina proporciona mais qualidade nos campos da atenção primária,

Apresentação

417

,³ Professores, Medicina, CCMF, Campus Cascavel. E-mail: jarbashendges@yahoo.com.br

² Acadêmicos, Medicina, CCMF, Campus Cascavel. E-mail: anapaulazabott@gmail.com
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secundária e terciária em hepatologia, além de desenvolver o raciocínio clínico e científico,

O projeto de estudo de doenças do fígado foi criado no ano de 2014, mantendo suas
atividades até os dias atuais com a presença de acadêmicos de diferentes séries da
graduação do curso de Medicina da UNIOESTE, campus Cascavel-PR. Contando com
reuniões quinzenais, o projeto de extensão enfatiza a necessidade de criar profissionais
aptos para atendimento da população em geral, estando atentos a grupos de risco para
desenvolvimento de tais doenças.
Os acadêmicos realizam atividades sob orientação como seminários, apresentação
de artigos científicos, discussões sobre prevenção e atendimento pré-hospitalar,
discussões de casos clínicos de pacientes internados e atendidos no setor de ambulatório
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). A atuação no âmbito do atendimento
intra-hospitalar faz com que o acadêmico possa acompanhar a avaliação dos casos
relacionadas às doenças hepáticas assim como seu retorno ambulatorial. Nas atividades
discute-se também as formas de prevenção de doenças hepáticas agudas e crônicas.

Para demonstrar a necessidade de estudo de doenças hepáticas, verificamos os
últimos números liberados pelo Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais, lançado em
2016 pelo Ministério da Saúde. De 1999 a 2015, foram notificados no Sinan 514.678 casos
confirmados de hepatites virais no Brasil. A taxa de detecção das hepatites B e C apresenta
tendência de aumento, sendo que a hepatite B apresentou maiores taxas em relação à
hepatite C em todo o período. No período de 1999 a 2015, foram notificados 196.701 casos
confirmados de hepatite B no Brasil; destes, a maioria está concentrada na região Sudeste

tratamento ainda apresentam crescimento expansivo em nosso território, em especial na
região Sul.

Procedimentos Adotados
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(35,5%), seguida das regiões Sul (31,4%), Norte (14,3%), Nordeste (9,4%) e Centro-Oeste

O projeto funciona a partir de reuniões quinzenais em formas de apresentação de
seminários, aulas teóricas e demonstração de novos protocolos e guidelines de acordo com
a patologia estudada. Alunos podem participar também do atendimento ambulatorial de
pacientes atendidos em ambulatório de hepatologia do HUOP. Pacientes em âmbito intrahospitalar podem ser acompanhados e serem base de estudo em reuniões. A partir dos
casos estudados, pode-se promover a escrita e publicação de vários trabalhos, os quais
serão citados a seguir.

Resultados

Segue a relação de trabalhos apresentados em congressos nos últimos dois anos:

- Pseudocisto Pancreático com extensões para o dorso e membro inferior.
Congresso Sulbrasileiro de Doenças Digestivas (2015)
- Relato de caso: Volvo Gástrico associado à Hérnia Paraesofágica. IX Simpósio
Sul-Americano do Aparelho Digestivo (2015) e também apresentado no Congresso
Brasileiro de Cirurgia (2015)
-

Pancreatite aguda secundária à hipertrigliceridemia. III Congresso Médico

Universitário do Oeste do Paraná (2015)
- Doença de Wilson – Relato de caso. 1º Congresso Médico Universitário do Oeste

- Relato de caso: Associação de Colangite Esclerosante Primária e Retocolite

Página

Ulcerativa. IV Congresso Médico da Unioeste (2016)
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do Paraná (2015)

Figura 1

Figura 1. Taxa de incidência/ detecção de hepatites virais segundo agente etiológico
e ano de notificação. Brasil, 2002 a 2015. Fonte SINAN/ SVS/ MS

notificação. Brasil, 2002 a 2015. Fonte SINAN/ SVS/ MS

Considerações Finais
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Figura 2

Devido a importância da preparação de profissionais aptos a identificar, prevenir e
tratar doenças hepáticas, verificamos grandes avanços em relação ao ganho de
conhecimento com a criação deste projeto. A partir deste projeto, inúmeros alunos
conseguiram ter a possibilidade de acesso a diversos casos atendidos em âmbito
ambulatorial e hospitalar, proporcionando discussões a respeito de condutas médicas e
possibilidades de interferência. Além disso, profissionais melhores treinados e preparados
auxiliam a um melhor atendimento à população em geral, prevenindo o desenvolvimento
de doenças e, quando necessário, oferecendo o melhor tratamento aos que necessitam.

Forma(s) de contato com a ação
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Número da Correspondência Registrada (CR)

36543/2012

Referências

MATTOS Â A; DANTAS-CORRÊA E. B. Tratado de Hepatologia. 1. ed. Editora
Rubio, 2010.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Boletem epidemiológico de hepatites virais. Ano Vnúmero 1, 2016

Página

Boehringer Ingelheim , 2015

880

STEFAN MAUSS, et al. Hepatology. A Clinical Textbook. Editora Flying Publisher,

SOCIEDADE

BRASILEIRA

DE

HEPATOLOGIA,

Publicações

e

Anais.

http://sbhepatologia.org.br/category/publicacoes/ .

ARQUIVOS BRASILEIROS DE GASTROENTEROLOGIA

GUIDELINES DO EASL E AASLD
EASL POSTGRADUATE COURSE

PROTOCOLOS

CLÍNICOS

DO

CONITEC

(COMISSÃO

NACIONAL

DE

Página

881

INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SUS)

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE AS IDEIAS DE BAKHTIN E DO CÍRCULO
Carmen Teresinha Baumgärtner 418 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Karen Melgarejo419, Inácio Pedro420

Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Formação de Professores)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Bakhtin, Linguagem, Formação de professores.
Resumo

O projeto Grupo de Estudos de Bakhtin e do Círculo tem como objetivo realizar
estudos teóricos sobre o que se conhece por “pensamento bakhtiniano”. O grupo era
constituído por vários pensadores, incluindo Mikhail Bakhtin, que se reuniam, entre os anos
de 1920 e 1975, na Rússia, para produzir suas teorias e reflexões em diferentes áreas do
conhecimento. Os estudos da linguagem, foram desenvolvidos, principalmente, por três

de extensão que tenham como foco a linguagem na perspectiva da interação social. O
público alvo do projeto são professores, graduandos e pós-graduandos da UNIOESTE, e
professores da Educação Básica, interessados em discutir o pensamento bakhtiniano, com
o objetivo de ampliar e o aprofundar os conhecimentos na área da linguagem. Com a
418

Doutora em Estudos da Linguagem, Curso de Letras, CECA, UNIOESTE - campus Cascavel. E-

mail: carmen.baumgärtner@yahoo.com.br.
419

Acadêmica
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E-mail:
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pensadores desse grupo: Mikhail M. Bakhtin, Valentin N. Voloshinov e Pavel N. Medvedev.

realização do projeto, pretende-se que os participantes ao realizarem as reflexões com o
grupo, complementem sua formação profissional no que diz respeito aos estudos da
linguagem. Busca-se assim, trazer para o espaço acadêmico discussões pertinentes ao
tema, aumentando assim o engajamento profissional dos estudiosos da área. Além do
espaço acadêmico, procura-se levar esses estudos para o âmbito escolar a fim de melhorar
o ensino da língua portuguesa nas escolas. Sendo assim, o Grupo de Estudos é guiado
pela percepção de que a universidade tem a função de produzir conhecimento e de
transmiti-lo socialmente, tanto aos seus membros, quanto à comunidade de modo geral.

Apresentação

Antes de apresentarmos o objeto de estudo do Projeto de Extensão, faz-se
necessário uma contextualização sobre quem foi Mikhail Mikhalovitch Bakhtin. O pensador
nasceu em 1895, e morreu em 1975. Em vida, ele não obteve o reconhecimento de seu
trabalho, devido aos conflitos que existiam na Rússia na época. Ele atuou como professor
até ser preso em 1929. Foi condenado ao exílio no Cazaquistão, e só conseguiu se firmar
profissionalmente após a Segunda Guerra Mundial como professor de Literatura do Instituto
Pedagógico de Saransk, em Mordóvia. Em 1969 se aposentou e passou o resto de sua vida
na região de Moscou.
Bakhtin desenvolveu muitos estudos acadêmicos, porém, viu poucas de suas
produções serem publicadas. No ano de1929, publicou “Problemas da poética de
Dostoiévski”, o qual foi reeditado em 1963. Dos anos 70 em diante, o filósofo começou a se
tornar conhecido na área da literatura.

grande confusão no que diz respeito à autoria das obras. O linguista Viatcheslav V. Ivanov
afirmou que Marximo e filosofia da linguagem teria sido escrito por Bakhtin e não por
Voloshinov, afirmação essa que se estendeu à obra O método formal no estudo literário:
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Devido ao exílio de Bakhtin e, consequentemente, seus 30 anos de silêncio, suas

uma introdução crítica à poética sociológica, assinada por P. N. Medvedev, e publicada em
1928.
No Brasil, Bakhtin também começou a ser conhecido somente em meados da
década de 70. Contudo, a recepção das ideias de Bakhtin aconteceu de maneira mais lenta.
Durante muitos anos os estudos se limitaram quase exclusivamente sobre um livro
denominado Marxismo e filosofia da linguagem, publicado no Brasil em 1979, foi o primeiro
livro traduzido e publicado no país (FARACO, 2009). Faraco comenta que houve uma
banalização de alguns termos estudados pelo filósofo e seu círculo, tais como diálogo,
interação e gêneros do discurso.
O círculo de Bakhtin foi composto por um grupo de intelectuais que se reuniam
regularmente durante o período de 1919 a 1929. Eles se encontravam em Nevel e Vitebsk
(Rússia) e, mais tarde, começaram a se encontrar em São Petersburgo. O grupo era
constituído por pessoas de formações em diferentes áreas do conhecimento, profissões e
interesses intelectuais, portanto, o grupo era multidisciplinar. Dentre os membros do círculo
estão: o filósofo Matvei I. Kagan, o biólogo Ivan I. Kanaev, a pianista Maria V. Yudina, o
professor e também estudioso de literatura Lev V. Pumpianski, Mikhail M. Bakhtin, Valentin
N. Voloshinov e Pavel N. Medvedev.
O círculo de Bakhtin contribuiu para a área da linguagem de forma significativa para
o pensamento contemporâneo. Segundo Faraco (2009, p.29) “Pode-se dizer, nesse
sentido, que ocorre, nos debates destes intelectuais, uma espécie de virada linguística por
volta de 1925/1926. Os três membros do grupo que contribuíram para os estudos da
linguagem foram: Bakhtin, Voloshinov e Medvedev.
Voloshinov e Medvedev, segundo Faraco (2009) tinham o projeto de construir a base

em dois sentidos: “qualquer enunciado se dá na esfera de uma das ideologias (i.e., no
interior de uma das áreas da atividade intelectual humana) e expressa sempre uma posição
avaliativa (i.e., não há enunciado neutro [...] (FARACO, 2009, p. 47).”
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de suas teorias com um viés marxista da criação ideológica. Nessa concepção, para o

Dessa maneira, o Grupo de estudos sobre as ideias de Bakhtin e do círculo
concentram seus estudos em textos dos três autores supracitados, bem como autores que
seguem a mesma linha de pensamento que os filósofos.

Procedimentos Adotados

O projeto Grupo de estudos sobre as ideias de Bakhtin e do Círculo promove
encontros mensais para estudar e discutir obras bakhtinianas e de seu círculo de influência.
Assim, os participantes têm a possibilidade de ter uma visão coerente sobre os estudos de
Bakhtin, o que enriquece o campo educacional tanto na área da linguagem quanto em
outras áreas do conhecimento.
Em forma de grupo de estudos, o projeto oferece encontros de 4h/aula, na terceira
quarta-feira de todo mês. A professora orientadora ministra os encontros e auxilia na
compreensão dos estudos das obras selecionadas, designando a bolsista afazeres como:
divulgação do projeto; organização dos materiais selecionados; auxiliar na elaboração de
materiais que serão utilizados; participação nos encontros do Grupo e controle da
frequência dos participantes.
Além dos grupos de estudos para a discussão das obras do Círculo, a programação
do ano de 2017, prevê a aplicação dos estudos bakhtinianos em sala de aula. Diante disso,
os encontros serão destinados para preparação de materiais para sala de aula, para isso,
serão realizadas as escolhas dos enunciados que serão utilizados em sala, discussão sobre
os textos, análise dos textos, aplicação em sala de aula e, por fim, análise dos resultados.

fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão da universidade. Dispondo-se à formação
continuada de professores, graduandos e pós-graduandos da UNIOESTE, bem como
professores da Educação Básica da região, o Grupo de Estudos aumenta os horizontes do
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Resultados

campo da educação, estimulando a evolução das competências de nossos professores da
região.
Nas atividades desenvolvidas ao longo do projeto, o pensamento bakhtiniano foi
estudado de maneira produtiva, em que a complexidade das teorias do círculo foi superada
de maneira satisfatória. Durante os encontros mensais, alcançamos a participação e
interesse dos integrantes do Grupo de Estudos, e foi possível promover melhor
compreensão das ideias bakhtinianas.

Considerações Finais

Percebemos que, no decorrer do ano, o desenvolvimento do diálogo sobre as ideias
difundidas por Bakhtin e do círculo propiciaram aos integrantes do grupo uma compreensão
maior da importância dos estudos sobre os autores do círculo. Foi possível perceber
também que as ideias advindas dos textos servem de referência para a produção de plano
de aulas que serão utilizados no âmbito educacional em que os participantes se encontram.
Bakhtin e seu círculo, deixaram estudos passíveis de ampla análise em diversas
áreas de pesquisa. Dentre elas, buscamos estudar e compreender as obras que condizem
com a linguagem e ensino.

Forma(s) de contato com a ação

Docente: carmen.baumgartner@yahoo.com.br

Número da Correspondência Registrada (CR)

38803/2013
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Discentes: karenmelgarejo@hotmail.com
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GUTEN MORGEN, MARECHAL! – CURSO DE ALEMÃO PARA CRIANÇAS 421

Elisângela Redel422 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Letícia Schach423, Greici Gracieli Diesel 424, Tatiane Horst425

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Línguas Estrangeiras
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Língua Alemã; Ensino; Cultura.

Resumo
O trabalho apresenta as atividades desenvolvidas no projeto “Guten Morgen,
Marechal!”, em 2016, na Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon (doravante MCR).
Atendendo à demanda da comunidade local, a ação extensionista ofereceu ensino de
língua alemã gratuitamente a crianças já alfabetizadas, de 08 a 10 anos, residentes na
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região, bem como proporcionou abertura de campo de trabalho e pesquisa a discentes do
curso de Letras/Alemão, contribuindo para sua formação e para a democratização do
conhecimento.

Apresentação
O projeto “Guten Morgen, Marechal” ofereceu ensino gratuito de alemão a crianças
já alfabetizadas, de 08 a 10 anos, residentes no município de MCR e região. Foram
oferecidas, no total, 32 vagas, sendo 15 e 17 vagas para cada uma das turmas, A e B. A
turma A funcionou às terças e sextas, no período da manhã, e a turma B, também nos
mesmos dias, no período da tarde, ambas em salas da Unioeste. Cada turma teve 4
horas/aula semanais: turma A, das 8:00 às 9:45; Turma B, das 13:30 às 15:15.
A relevância do projeto justifica-se claramente pelos seguintes aspectos:
a) O contexto sociocultural de MCR: dado seu processo de colonização, o
município, embora considerado pequeno – atualmente com estimativa de 51.306
habitantes, segundo o IBGE – apresenta marcante legado deixado por descendentes de
imigrantes alemães, o que é evidenciado no emprego de variações linguísticas da língua
alemã no cotidiano (MARTINY, 2015). A cidade possui a Lei Municipal nº 3.922, de 15 de
julho de 2008, que autoriza a implantação do ensino de língua alemã nas suas escolas
municipais e abertura de concurso público para professores de alemão.
b) Formação docente: atividades extensionistas como esta são fundamentais para
a abertura de campo de estágio, trabalho, pesquisa e extensão aos discentes, contribuindo
para sua formação de qualidade, permanência na universidade, comprometimento e

positivo, pertinente e relevante porque é um incentivo à produção, propagação e
socialização do conhecimento em línguas estrangeiras (aqui, especificamente, língua
alemã), de modo a aproximar a universidade da comunidade e vice-versa. A atividade é
uma boa iniciativa que confere, também, visibilidade à instituição e abre espaço para a
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motivação em relação a seu curso.

criação de parcerias institucionais e internacionais, em um processo, também, de
internacionalização institucional. Há de se destacar, no cenário atual, iniciativas como o
Programa Idiomas sem Fronteiras – Alemão (IsF-Alemão), o Programa Ciências sem
Fronteiras – no qual a Alemanha é um dos países parceiros – e a inauguração, na cidade
de Porto Alegre (PUC e UFRGS), em abril deste ano, do Centro de Estudos Alemães e
Europeus no Brasil, o primeiro na América Latina, financiado pelo Serviço Alemão de
Intercâmbio Acadêmico (DAAD) e recursos do Ministério das Relações Externas da
Alemanha.
Em vista da importante herança germânica presente em MCR e do crescente
diálogo cultural e científico entre Brasil e Alemanha, oferecer atividades de ensino de língua
alemã é de suma pertinência e relevância, porque também visa à conscientização sobre a
falta de políticas linguísticas locais na cidade em questão, que envolvem, retomando aqui
as palavras de Altenfofen (2013, p. 102), “[...] desde manifestações de passividade ou
silêncio (envolvendo indiferença, omissão ou antipatia) até ações públicas de promoção
efetiva dessas línguas”. Assim, esta ação extensionista compartilha do posicionamento
teórico de Altenhofen (2013, p. 103), de que o conceito de política linguística não se
restringe às ações do Estado, mas “[...] engloba decisões de cidadãos e grupos ou
entidades sociais que implicam uma motivação de direito e de dever, por se imporem como
regra (prescritiva ou proscritiva), e não apenas como atitude linguística”.

Procedimentos Adotados

O projeto teve início em junho de 2016, com a leitura e estudo de textos teóricos e

vespertina. Houve a abertura de duas vagas a mais nesta última devido à previsão de
possíveis desistências neste período, o que de fato ocorreu. As duas desistências não se
deram por desinteresse dos alunos, mas por motivos adversos.
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encontros semanais para discussão e orientações sobre como transcorreriam as aulas. Em

No transcorrer desse semestre de aulas, foram aplicadas diversas
metodologias de ensino. Deu-se destaque à oralidade em detrimento de exercícios
massivos de gramática, não apropriados à faixa etária dos alunos, que, com 8, 9 e 10 anos,
tendem a gostar mais de atividades lúdicas, como músicas e brincadeiras.
Em geral, os alunos mostraram-se bastante interessados, não considerando
a língua de difícil aprendizagem. Levando em consideração o perfil socioeconômico dos
alunos, pôde-se perceber que tanto aqueles de escolas particulares como os de escolas
públicas demonstraram o mesmo desempenho no que tange à aprendizagem, sendo que
nem todos os alunos apresentaram o mesmo interesse por atividades lúdicas.
Todos os encontros (aulas) foram supervisionados pela coordenadora e/ou pela
subcoordenadora do projeto, de modo que pudessem acompanhar o desempenho das
discentes colaboradoras do projeto. Após cada encontro, portanto, semanalmente, a equipe
realizou avaliações das aulas ministradas, da didática das professoras e metodologias
empregadas. Como as discentes responsáveis por ministrar as aulas ainda não haviam
realizado estágio docente nem em Língua Alemã e nem em Língua Portuguesa, foi
necessário um acompanhamento constante, de modo a serem orientadas sobre a produção
do planejamento de ensino para o semestre e para cada aula, sobre a avaliação e seleção
de materiais de ensino – já que se optou por não trabalhar com um único livro didático –,
sobre a confecção de jogos pedagógicos, sobre o estabelecimento de estratégias de ensino
e, sobretudo, sobre a necessidade de saber o que se quer ensinar, ou seja, dominar a
língua alemã.
Assim, as aulas ministradas foram muito dinâmicas, não focalizadas na
execução de exercícios de livro didático, por exemplo, como é comum acontecer em aulas

músicas e atividades que correspondessem aos propósitos do curso, à faixa etária, ao
contexto, experiências, interesses e gostos dos alunos.
Por meio da participação no projeto de extensão, as discentes colaboradoras, que
atuaram como professoras, puderam refletir sobre o papel do livro didático na aula de língua

Página

empenhassem em pesquisar e selecionar textos autênticos, vídeos, filmes, brincadeiras,

891

de línguas estrangeiras. Para tanto, foi necessário que as docentes das turmas se

estrangeira, bem como sobre a influência ideológica exercida por alguns materiais
(BOHUNOVSKY, 2005; 2009). Houve a percepção, a partir dos estudos de Leffa (1988;
2007; 2008; 2012) e Prabhu (1990), de que não há um único ou melhor método de ensino
para todos os contextos de ensino e aprendizagem. Além disso, as colaboradoras
verificaram a importância de se utilizar tanto a língua estrangeira quanto a língua materna
durante as aulas, com base nas leituras de Terra (2004) e Bernabé (2008); e, também, a
importância da preparação do ambiente da aula (VOERKEL,2014) para o estabelecimento
de uma receptividade nos alunos em relação ao idioma estrangeiro. A comunidade
atendida, em contrapartida, teve a oportunidade de iniciar o aprendizado da língua alemã
desconstruindo estereótipos dos falantes nativos dessa língua.

Resultados
Resultaram da atividade extensionista:
a) Produção de materiais de divulgação, impressão com recursos próprios e
divulgação/visita em todas as escolas do município e particulares;
b) 36 encontros com cada turma. As atividades de aprendizagem do idioma foram
desenvolvidas por meio de aulas práticas e expositivas, contando com jogos, brincadeiras,
dramatização, músicas, recursos audiovisuais, além de livros didáticos atuais. As aulas
foram ministradas pelas discentes Tatiane Horst e Greici Gracieli Diesel nas dependências
da Unioeste.
c) 36 supervisões das aulas ministradas, seguidas de orientação e discussão
(avaliação) do planejamento;

teóricos;
e) 1 apresentação de trabalho durante o II Colóquio de Práticas Docentes: método e
metodologias de ensino, teoria e prática na sala de aula, sob o título “Entre a teoria e a
práxis: reflexões sobre o ensino de língua alemã no projeto Guten Morgen, Marechal!”,
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d) 18 reuniões de planejamento de aulas, avaliação e seleção de materiais e

realizado de 09 a 10 de fevereiro de 2017, no campus de MCR, da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná.
f) 1 apresentação de trabalho durante o 27º FALE – Fórum Acadêmico de Letras,
sob o título “Preconceito linguístico e ensino de línguas estrangeiras: um enfoque na Língua
Alemã”, realizado de 15 a 17 de junho de 2016, no campus de MCR, da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná.
Considerações Finais

Os resultados alcançados no decorrer do curso foram muito positivos. O projeto
demonstrou ser bem aceito pela comunidade e alunos, havendo apenas duas desistências,
ocasionadas por motivos adversos. Houve o crescimento das acadêmicas que participaram
do projeto, a aquisição de experiência docente no ensino de língua alemã e a verificação
de que a não utilização de um livro didático específico oferece maior autonomia às
professoras e a aplicação de metodologias de ensino variadas torna o processo de
aprendizagem mais proveitoso, sendo possível que toda uma turma progrida por ser
respeitada a individualidade e o ritmo de aprendizagem de cada aluno.
Ademais, projetos de extensão como este contribuem para se amenizar os
problemas enfrentados nos cursos de Licenciatura em Línguas. Blume (2011) destaca
haver uma carência de relação entre as disciplinas de línguas e de didática ou prática de
ensino. Ou seja, é necessário aliar mais fortemente a teoria à prática.
Nesse sentido, o projeto “Guten Morgen, Marechal!” permitiu às participantes, com
base em estudos teóricos, iniciar uma atividade de prática docente antes mesmo de cursar

Considera-se que o projeto desenvolvido foi de extrema relevância, amparado no
tripé pesquisa-ensino-extensão da universidade, e que favoreceu tanto a comunidade
externa quanto o curso de Letras/Alemão.
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a disciplina de Prática de Ensino em Língua Estrangeira, o que agregou conhecimento e

Vale mencionar, ainda, que as colaboradoras discentes do curso atuaram sem
receber nenhum tipo de apoio financeiro da prefeitura local, nem bolsa da Unioeste, uma
vez que, para pleiteá-la, é necessário que o professor coordenador do projeto seja efetivo,
o que não é possível no curso de Letras/Alemão, já que não há professores efetivos, apenas
dois colaboradores.
Por fim, compartilha-se das palavras e do posicionamento de Altenhofen (2013, p.
112):
Mais do que apontar “quais ações são possíveis? ”, o que me
interessa no momento é a pergunta sobre “o que é preciso para mover para
a ação? ”. É comum ouvir a afirmação de que determinada ação deve partir
da comunidade – p. ex. a decisão dos pais para transmitir a seus filhos a
língua minoritária, ou a decisão de inserir uma disciplina de “línguas locais”,
no

currículo

escolar.

Mas

estaria

toda

e

qualquer

comunidade

suficientemente esclarecida para tomar as decisões adequadas na gestão
de sua (s) língua (s)?
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HBP! O QUE É? NÃO ENTENDI! HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA:
IMPACTANDO O BEM ESTAR SOCIAL DA SAÚDE DO HOMEM
Marcia Regina S. S. Barbosa Mendes 426
Participantes: Pamela Regina dos Santos 427, Simone Viana da Silva428

Área Temática: Ciências da Saúde
Linha de Extensão: Atenção Integral à Terceira Idade
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Envelhecimento; Saúde dos Homens; Incontinência Urinária.
Resumo
A Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) caracteriza-se pelo aumento benigno da
próstata, iniciando-se normalmente em homens acima dos 40 anos (AVERBECK et al,
2010). A partir disso, o objetivo desse projeto de extensão está no desenvolvimento de um
trabalho de fundamental importância, pois possui como público-alvo, uma população
carente de informações e que estão em processo de envelhecimento. Nesse sentido, a
prática educativa em questão está fornecendo informações pertinentes aos idosos, levando
em consideração as necessidades dos mesmos, tendo como maior enfoque a incontinência
urinária masculina e atentando para a necessidade de informações que auxiliem os
participantes a encarar o processo de envelhecimento como inerente ao ser humano, para
que possam buscar apoio dos seus companheiros e familiares. Como metodologia,
utilizamos recursos gráficos como o multimídia e PowerPoint, além da elaboração de
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dinâmicas e rodas de conversa para troca de experiências. Podemos observar ao longo do

desenvolvimento do programa, que os idosos, em sua maioria mulheres, se interessam pelo
assunto, buscando sempre novas informações para levar para suas casas e
consequentemente para seus companheiros e trazendo dúvidas e questionamentos que os
mesmos encontraram. Além disso, a roda de conversa proporcionou grande troca de
experiências e mesmo os que não vivenciaram no seu cotidiano o problema, demonstraram
interesse pelo assunto por, pelo menos uma vez, ouvirem relatos de homens idosos que
apresentaram a Hiperplasia Prostática Benigna bem como da forma como os mesmos
tratavam o problema.

Apresentação
O processo de envelhecer é visto pela sociedade, como aspecto negativo e
desconhecido da população, levando-os a situações que os impossibilitam de envelhecer
com qualidade de vida (SILVA; FOSSATTI; PORTELLA, 2007). A descoberta de valores e
crenças através dos grupos sociais proporciona aos idosos, a sua identificação e
diferenciação dos demais e a partir desse momento, começam a valorizar o seu
conhecimento, passando a superar as dificuldades que antes não podiam exercer por
fatores como condição econômica ou falta de tempo (SILVA; FOSSATTI; PORTELLA,
2007). Em 1976, Isaacs usou o termo “gigantes da geriatria” como referência a síndromes
clínicas que acometem os idosos, sendo elas: imobilidade, instabilidade postural,
insuficiência intelectual e incontinência urinária e fecal, acarretando em grande dano físico,
social e psicológico. Essas síndromes são de etiologias múltiplas, comprometendo a
independência do idoso (MACIEL, 1999). A HPB está presente em cerca de 50% dos
homens com 50 anos de idade, causando obstrução do fluxo urinário, acarretando

epitélio da glândula prostática, ocasionando aumento volumétrico desta podendo causar
interferência no fluxo normal da urina devido a compressão da uretra prostática e ainda pelo
relaxamento inadequado do colo vesical. A HPB apresenta relação direta com o
envelhecimento masculino, acometendo cerca de 90% dos homens com idade superior a
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significativas alterações do trato urinário inferior em pelo menos metade dessa população

80 anos e, tendo em vista o aumento da longevidade do homem, será assunto cada vez
mais frequente. Os sintomas relacionados à HPB são denominados STUI (sintomas do trato
urinário inferior) ou pela sigla em inglês LUTS, anteriormente denominados prostatismo. As
STUI podem causar prejuízo significativo a qualidade de vida dos pacientes quando
relacionados a HPB, além de causar morbidade nos casos que não são conduzidos
adequadamente. Os portadores de HPB podem apresentar sintomas relacionados ao
armazenamento ou esvaziamento vesical. O jato urinário torna-se fraco e intermitente, o
que constitui sintoma de alta prevalência na HPB. A hesitância, que se caracteriza pelo
aumento do intervalo entre o inicio do desejo miccional e a ocorrência efetiva do fluxo
urinário. Ocorre ainda, o gotejamento terminal devido a permanência de pequeno volume
urinário na uretra bulbar devido a falha na manutenção da pressão do detrusor durante a
micção. A urgência e incontinência urinária decorrem de contrações involuntárias do
detrusor, refletindo na musculatura vesical. A retenção urinaria agua torna-se o evento final
da obstrução crônica causada pela HPB (AVERBECK et al, 2010). A HPB pode ser
diagnosticada de varias formas, sendo a dosagem de antígeno prostático especifico (PSA)
associado ao exame digital como diagnóstico crucial para a detecção de sinais suspeitos
como o tamanho e aumento da próstata. Existem três formas de tratamento para HPB,
podendo ser expectante, medicamentoso ou cirúrgico. O tratamento expectante é indicado
aos pacientes que apresentam sintomas do trato urinário inferior, mas que não relatam
mudanças na qualidade de vida, sendo mantidos apenas em observação (NARDOZZA;
FILHO; REIS, 2010).

Procedimentos Adotados

rodas de conversa, com abordagem de inúmeros assuntos pertinentes ao processo de
envelhecer, além de abordar HPB para homens e mulheres. O passo inicial se deu através
de contato com os possíveis locais para desenvolvimento do projeto, sendo estes os
Grupos de Idosos do Município de Cascavel, Centros Comunitários e demais grupos que
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Elaboramos e dispomos de recursos e materiais educativos e ilustrativos como

solicitassem a atividade, por entendermos a necessidade da população masculina e
também feminina em entender a HPB, visto que os mesmos carecem de entendimento
sobre o assunto. A partir do contato com os locais escolhidos, realizamos visitas, buscando
conhecer e relacionar o publico com a temática envolvida. Assim, os encontros foram
agendados, sendo que ocorrem mensalmente, tendo como data fixa, o último sábado de
cada mês, envolvendo não somente discentes do Curso de Enfermagem, bem como
profissionais de outras áreas que possam colaborar com assuntos pertinentes ao processo
de envelhecimento e saúde dos participantes, proporcionando assim, educação
continuada.
Resultados
Os resultados encontrados convergem com os levantamentos iniciais do projeto,
sendo que abrangem os assuntos pertinentes ao processo de envelhecer, tanto femininos
quanto masculinos, por entendermos que as mulheres estão mais atentas ao processo
saúde-doença, buscando sempre maiores conhecimentos e posteriormente repassando-os
aos seus companheiros e familiares. Assim, abordamos o tema HPB durante as palestras,
mesmo observando que a maior população do grupo era composta por mulheres e nos
encontros posteriores, podemos observar que as mesmas nos trouxeram questões
pertinentes à doença referindo como interesse não somente das mesmas, mas dos seus
companheiros. Ainda, desenvolvemos oficinas, rodas de conversa onde os participantes
trocam experiências e fazem seus questionamentos, sendo, até então, a melhor forma de
abordagem encontrada para levantamento de questões e para participação dos indivíduos
durante os encontros, sendo que, mesmo os que não conheciam ou não vivenciaram

o problema, transmitindo para os demais possíveis soluções e intervenções que os
ajudaram a superar ou minimizar os danos e desconfortos causados pela doença.
Além das questões relacionadas à HPB, o projeto aborda inúmeras questões
relacionadas ao processo de envelhecimento da população, tanto masculina, quanto
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experiências com HPB, demonstravam interesse no assunto. Já os que vivenciaram na

feminina como prevenção de doenças, promoção da saúde, prevenção de agravos, além
de melhora da qualidade de vida, nutrição adequada, níveis pressóricos alterados, terapia
medicamentosa e sexualidade, de acordo com as necessidades levantadas e observadas
ao longo do desenvolvimento das oficinas e palestras.

Considerações Finais
As atividades desenvolvidas nos fazem refletir quanto ao processo de
envelhecimento, principalmente do público masculino que está sendo atendido com o
projeto, por nos proporcionar uma visão mais ampla das necessidades que os idosos ou
participantes em processo de envelhecimento apresentam, nos fazendo buscar, entender
e apresentar questões que possam auxiliar de alguma forma os indivíduos. Conforme
podemos observar no decorrer dos encontros, uma parte da população não aceita e não
entende o processo de envelhecer, não sabe como serão as mudanças no corpo e na mente
durante esse processo, sendo que os encontros do projeto com os grupos de idosos
auxiliam nesse entendimento, mostrando que o idoso não está sozinho, que outras pessoas
estão passando e irão passar pelas mesmas situações, oferecendo acolhimento e ajuda
com as necessidades que os mesmos carregam. Entretanto, encontramos dificuldades
durante a realização do projeto devido a HPB se tratar de um assunto direcionado ao
homem, dispusemos de baixa demanda de homens que participam dos grupos, sendo que
a mulher acaba intermediando a troca de informações entre seus companheiros, os
palestrantes e discentes. Porém, a troca de experiências e o retorno de questões elencadas
pelas mulheres junto com seus companheiros, foi de grande valia para o desenvolvimento
do projeto, proporcionando maior interação entre os participantes e a equipe
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Claudia Brandelero Rizzi 429 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Mauricio Hiraaki Ishida430, Guilherme Galante431, Rogério Luis Rizzi432,
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Linha de Extensão: Desenvolvimento Tecnológico
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Acidentes; Trânsito; SIGTRANS
Resumo

educação, saúde e cidadania no âmbito do trânsito. Neste trabalho, discorre-se sobre uma
dessas ações, vinculadas ao Sistema de Informação e Gestão de Acidentes de Trânsito,
que realiza geoprocessamento possibilitando extrair informações sobre locais e acidentes
ocorridos em esquinas, contribuindo para o trânsito em Cascavel/PR.
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No Programa de Extensão Trânsito: Educação, Saúde e Cidadania (TESC) são

Apresentação
O principal objetivo do Programa de Extensão “Trânsito: Educação, Saúde e
Cidadania (TESC)” é desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão visando promover
e facilitar ações que contribuam para promover educação, saúde e cidadania no âmbito do
trânsito. Concebe-se o trânsito como um espaço coletivo importante que requer o
envolvimento dos indivíduos tendo como foco a redução do número de acidentes por meio
de ações educativas que incentivem a mudança de comportamento na comunidade quanto
aos hábitos no trânsito.
Dentre as diversas ações que estão sendo realizadas no âmbito do Programa TESC,
estão aquelas voltadas ao desenvolvimento do software denominado Sistema de
Informação e Gestão de Acidentes de Trânsito (SIGETRANS) cujo objetivo é subsidiar a
gestão política e operacional relativa aos acidentes e aos acidentados de trânsito em âmbito
municipal. A contribuição mais efetiva a que se propõe é a disponibilização do software
para gestores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel cujas ações podem
estar embasadas em informações fidedignas sobre acidentes e acidentados de trânsito
ocorridos em Cascavel/PR.
Neste trabalho, optou-se por realizar discussões e apresentar o protótipo de software
vinculado ao SIGTRANS que está sendo utilizado para mapear todas as esquinas
existentes na região urbana do município de Cascavel. Faz-se destaque ao aspecto
extensionista componente deste trabalho. Diz respeito ao apoio que o software

em Cascavel, detalhando as características das esquinas bem como dos acidentes que ali
ocorrem.
Procedimentos Adotados
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proporcionará, quanto totalmente concluído, ao trabalho que já está sendo desenvolvido

As atividades extensionistas relativas ao trânsito vêm sendo realizadas entre a
Unioeste em parceria com a Prefeitura Municipal de Cascavel, desde 2010. A partir de
2013, o Programa TESC foi institucionalizado e atualmente, tem atuado em dois grandes
segmentos, o desenvolvimento de software para apoio a gestão visando mitigar os
problemas decorrentes de acidentes de trânsito e a proposição e realização de ações
educativas. Este trabalho insere-se no primeiro deles.
Para a realização das ações previstas no TESC, diversas interações com a
comunidade organizada, principalmente por meio do Comitê Intersetorial de Prevenção e
Controle de Acidentes de Trânsito do Município de Cascavel – COTRANS (COTRANS,
2017) estão sendo realizadas. Uma delas, em particular, é a que visa mapear e
geoprocessar as esquinas da área urbana da cidade. Esta atividade é a ênfase neste
trabalho.
Ele é importante porque, quando totalmente implementado e componente do
SIGTRANS, contribuirá para melhor compreender a dinâmica do trânsito nas esquinas do
município, melhor caracterizar os acidentes que ali ocorrem para intervir de maneira mais
adequada, objetivando solucionar os problemas identificados.
Para o desenvolvimento deste trabalho, além da interação com integrantes do
COTRANS, fez-se uma revisão bibliográfica sobre softwares que poderiam ser utilizados
para geoprocessar esquinas. Um dos softwares identificados foi uma ferramenta do Google
Maps (GOOGLE, 2017). Uma de suas vantagens é seu modo de edição de pontos, que
permite editar um ponto removendo ou arrastando com o mouse, com uma interface
simples. No entanto, há dois inconvenientes no contexto dos objetivos propostos: ela gera

Dando continuidade à revisão bibliográfica, identificou-se a ferramenta que
georreferencia esquinas denominada Bing Maps (BING, 2017). Porém, ainda não há
documentação completa a seu respeito. Além disso, as referências não são fartas. Sendo
assim, optou-se por desenvolver um software de georrefeprocessamento de esquinas
exclusivo.
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imagens com muitos pontos, “poluindo” a visualização e ela se limita a 10 camadas com

Decidiu-se por desenvolvê-lo utilizando a API (Application Programming Interface)
do Google Maps (GOOGLE MAPS, 2017). Utiliza-se o Play Framework (PLAY, 2017), uma
ferramenta voltada para aplicações web. Este framework possui vários recursos que podem
ser adicionados, e o recurso utilizado foi o Plugin Ebean (EBEAN, 2017) que facilita as
interações com o banco de dados otimizando suas buscas. Utiliza-se a linguagem
JavaScript (JAVASCRIPT, 2017) para a manipulação da API do Google Maps. Esta é
utilizada como plataforma de exibição dos dados, onde é marcada no mapa a esquina
desejada. O back-end da aplicação é feita em Java (JAVA, 2017), com o front-end com a
Stack HTML5 (HTML, CSS3, JavaScript).
Cabe dizer que um software foi implementado para capturar todas as equinas do
município. Essas esquinas foram armazenadas no banco de dados PosGreSql
(PPOSGRESQL, 2017). Atualmente, o protótipo desenvolvido viabiliza deletar e criar
pontos, ainda não sendo possível arrastar um ponto para um ajuste mais preciso.

Resultados
Cascavel, como outras cidades brasileiras, enfrenta o problema relativo ao registro
de acidentes de trânsito. Eles são realizados pelas entidades municipais atuantes na área
como Corpo de Bombeiros, Polícias Estadual e Federal, Companhia Municipal de
Engenharia de Transporte e Trânsito e Concessionárias de Rodovias.
Relativamente às vítimas, efetivam os registros os Hospitais e Unidades de Pronto
Atendimento, sendo que algumas dessas entidades realizam o registro manualmente em

Tais entidades, quando informatizadas, usam diferentes e não integrados Sistemas
de Informações, que em decorrência fornecem informações e estatísticas imprecisas e que
não refletem a realidade do problema, dificultando a adoção de medidas preventivas e
corretivas aos acidentes e acidentados. Exemplos são a falta de identificação dos locais
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formulários físicos, que nem sempre estão completos, podendo estar replicados o que não

onde ocorrem os acidentes, ou na identificação de quais são os principais tipos de
acidentes, ou as características das vias.
Outro grande problema é a falta de informações adequadas sobre as vítimas dos
acidentes. Os dados são colhidos e armazenados nas bases de dados dos hospitais e
entidades públicas de saúde responsáveis pelo atendimento, dificultando a completa
identificação dos envolvidos e das vítimas. O poder público municipal tem dificuldades em
identificar quais são as principais lesões, os procedimentos emergenciais e hospitalares
realizados, e também em acompanhar as consequências sociais, físicas, psicológicas e
econômicas dos sequelados, e de seus familiares.
Objetivando contribuir para mitigar essas dificuldades, principalmente através da
constituição e articulação dos integrantes do COTRANS, os diferentes setores que atuam
no município, tanto na assistência inicial devido aos acidentes (Corpo de Bombeiros,
Polícias Rodoviárias, e outros) bem como na assistência às vítimas (Hospitais, Unidades
de Saúde e outros) entenderam da importância de integrar os dados em um único
repositório, o SIGTRANS, software que está sendo desenvolvido na Unioeste, em Cascavel
(RIZZI et.al., 2016).
É neste contexto que se insere o presente projeto de extensão. Ele visa contribuir com as diversas
ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito da Unioeste, notadamente através do Programa TESC, e
vem se dedicando ao desenvolvimento de um software que geoprocesse esquinas e contribua para a gestão
nesses locais. A figura 1 exemplifica uma das funcionalidades do protótipo do software. Ela indica as equinas
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do município e permite atualizar seu geoposicionamento de maneira intuitiva e rápida.

Figura 01- Imagem ilustrativa do funcionamento do software.
O desenvolvimento dos mapas temáticos está em andamento, prevendo marcadores
como relevância de gravidade doe acidente e doe tipo de automóvel envolvido. Neste
aplicativo são possíveis três modos de exibição, um apenas com os pontos de incidência,
sem indicação sobre; outro com as gravidades dos acidentes, e a última com os veículos
envolvidos. A caracterização é realizada utilizando marcadores customizados indicando o
ocorrido. As imagens 2 e 3 ilustram duas dessas possibilidades. Além disso, ainda está em
desenvolvimento o mapa de difusão (mapa de calor), onde quanto mais grave mais escura
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a cor do evento.

Figura 02 – Mapa demonstrativo dos acidentes, exibidos por gravidade.

Estudos específicos no contexto de acidentes de trânsito enfrentam o obstáculo da
não disponibilidade de dados estatísticos oficiais atualizados e completos. Na indisponibilidade de
tais dados, responsáveis e gestores públicos geralmente tomam medidas de prevenção
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Figura 03- Mapa demonstrativo dos acidentes, exibidos por tipo.

e promoção à saúde e ao trânsito de maneira empírica. O SIGTRANS oferece estatísticas
e informações que ajudam a gerenciar melhor os locais onde os acidentes ocorrem bem
como atender e melhor suas vítimas. Tanto o software SIGTRANS quanto o Módulo de
Esquinas consistem na materialização das diversas atividades extensionistas que vêm
sendo realizadas no âmbito do Programa TESC. Por meio delas, está sendo possível
vivenciar ocasiões que contribuem não apenas para a formação profissional, mas o
envolvimento com a comunidade e a possibilidade de contribuição social com ações de
ensino, pesquisa e extensão.
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Resumo

dessa ação de extensão é levar informações sobre os cuidados que as gestantes devem
ter durante essa fase da sua vida para uma gestação saudável. O acesso a informação
proporciona uma melhora na qualidade de vida da mãe e do bebê, por meio de palestras
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O cuidado com as gestantes e um pré-natal adequado é de suma importância na

ministradas as gestantes atendidas nas unidades básicas de saúde do município de
Francisco Beltrão.
.

Procedimentos Adotados

Tratou-se de uma atividade de extensão, por meio de palestras destinadas às
gestantes atendidas nas unidades básicas de saúde do município de Francisco Beltrão. As
palestras foram preparadas por acadêmicos dos cursos de medicina e nutrição e
ministradas em oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) na cidade de Francisco Beltrão.

Apresentação
Os temas das palestras ministradas são:1. Prevenção quanto ao contágio de
doenças infecciosas durante a gestação: as infecções do tipo TORCH (toxoplasmose,
outras infecções, rubéola, citomegalovírus e HIV) quando ocorridas na gestação se
apresentam como causas de malformações congênitas (ABBAS et al., 2016). Desta forma,
a prevenção para estas infecções como o uso de preservativo durante as relações sexuais,
pouco contato com algumas espécies de animais e pessoas enfermas se faz necessário.
2. Planejamento familiar com base na idade materna entre 20-35 anos: segundo Apgar e
Beck (1980), a idade ideal para a mulher ter filhos é entre 20-35 anos. Mães adolescentes
apresentam imaturidade fisiológica para a gestação, fato este que se correlaciona com os

cromossômicas com destaque para a síndrome de Down (PORTO, 2014). Assim, a questão
do planejamento familiar faz parte da saúde da mulher dentro destes dois grupos para a
prevenção de malformação congênita. 3. Realização do pré-natal: a realização do pré-natal
se apresenta como um processo de promoção à saúde e prevenção de doenças para a
gestante e o concepto, sendo que no Brasil estabelece-se ideal o número de consultas
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altos índices de mortalidade do recém-nascido deste grupo. Como também mulheres com

acima de 6 consultas de pré-natal (BRASIL, 2005), rastreio de doenças como hipertensão
arterial sistêmica, diabetes mellitus, endocrinopatias, sífilis, toxoplasmose, hepatite, HIV e
realização de três ultrassons. Estes rastreios apresentam o objetivo de que medidas para
a prevenção de doenças materno-fetais sejam iniciadas precocemente. 4. Uso de
medicamentos durante a gestação: o uso de medicamentos durante a gestação como
antagonistas do ácido fólico, anticonvulsivantes, andrógenos e anticoagulantes se
apresentam como medicações teratogênicas e seu uso durante a gestação pode causar
anomalias congênitas (HARDMAN; LIMBIRD, 2006). 5. Ingestão de álcool e tabaco: a
ingestão de álcool e consumo de tabaco estão relacionadas com diminuição do
comprimento, peso, diminuição do perímetro cefálico, malformações congênitas, além de
anomalias placentárias que podem acarretar em anomalia do feto (ZUGAIB, 2012). 6 .
Alimentação balanceada e suplementação alimentar: durante a gestação a boa nutrição
materna e suplementação alimentar com vitaminas, cálcio, zinco, ferro e ácido fólico
apresenta papel primordial no crescimento intrauterino do feto e desenvolvimento dos
sistemas nervoso, hematopoiético e manutenção da integridade da expressão gênica
(JENSON et al., 2005).
Diante disso, o conhecimento das condutas das gestantes durante o período
gestacional que pode interferir na saúde dos recém-nascidos e na ocorrência de
malformação congênita. E também vem ao encontro de inúmeros programas da atualidade,
que visam cuidados do período gestacional e da saúde infantil já no intraútero como a nível

As atividades envolveram a organização de palestras em oito UBS do município de
Francisco Beltrão, com a colaboração de discente e docentes do curso de medicina e
nutrição visando atualizar conteúdos referentes a condução da gestante do inicio ao final
do pré-natal. Durante o ano de 2016 e 2017 a ação de extensão atingiu 289 gestantes,
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nacional a Rede Cegonha e no âmbito estadual a Rede Mãe Paranaense.

contribuindo com informações e inúmeros esclarecimentos que surgiram nos debates após
as palestras.

Considerações Finais

A inserção dos acadêmicos de medicina e nutrição nas atividades de orientação às
gestantes, durante o pré-natal, contribui para a formação acadêmicas destes alunos e
promove a inserção da Unioeste na comunidade, contribuindo com a promoção da saúde
da gestante e do recém-nascido. A perspectiva é consolidar o projeto para que possa atingir
as 23 UBS do município de Francisco Beltrão, com palestras para todas as gestantes
atendidas na rede básica de saúde do SUS.
Forma(s) de contato com a ação

Profa. Dra. Claudicéia Risso Pascotto, E-mail: Claudiceia.pascotto@unioeste.br (46)
3520-0715

Número da Correspondência Registrada (CR)

Abbas, Abul K; Aster, Jon C; Robbins, SL. (2016.): Robbins e Cotran: Patologia Bases patológicas das doenças. Rio de Janeiro: Elsevier.
Apgar, V.; Beck, J. O bebê perfeito: guia seguro para evitar defeitos de nascença.
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – ROTULAGEM DE ALIMENTOS
Rose Mary Helena Quint Silochi 438, Romilda de Souza Lima1 (Coordenador e
Subcoordenador da Ação de Extensão).
Participantes: Ana Paula Vieira1, Ketlyn Olenka1, Rosebel Trindade de Cunha
Prates1, Amanda Rúbia de Figueiredo439, Eliaki Marceli Zanini2, Nathália Gabriela Eduardo
Rodrigues2, Isabelle Zanata Fabiane2, Bruna Cristina Schuster2, Andressa Scopel2,
Katiana Henning3.

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Segurança Alimentar e Nutricional
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Rótulos; Legislação; Alimentos embalados.

Resumo

cálculos nutricionais para rotulagem dos produtos alimentícios processados. Insere-se no
contexto das políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, possibilitando informações,
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da região Oeste e Sudoeste do Paraná, prestando serviços através da elaboração dos
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O presente projeto tem atuação junto às agroindústrias familiares de pequeno porte

inovação e conhecimentos ao setor produtivo e aos estudantes da área de saúde, alimentos
e nutrição da UNIOESTE.

Apresentação

A rotulagem nutricional obrigatória de alimentos e bebidas é condição legal à
comercialização de produtos embalados na ausência do consumidor e objetiva
principalmente à saúde da população dando-lhe o direito à informação referente ao
consumo adequado e saudável de alimentos e seus nutrientes.
O uso das informações nutricionais obrigatórias nos rótulos dos alimentos e bebidas
embaladas está regulamentado no Brasil desde 2001. De acordo com a legislação
brasileira, todo alimento processado e embalado na ausência do consumidor deve conter
obrigatoriamente a informação de seus componentes químicos e os valores diários de
referência recomendados para um adulto saudável (BRASIL, 2003).
A rotulagem nutricional de alimentos no Brasil está regulamentada especialmente
pelas Resoluções 360 e 359. Segundo a RDC nº 360, a informação nutricional deve ser
expressa por porção, conforme o estabelecido no Regulamento Técnico específico e em
percentual de Valor Diário (%VD), exceto a declaração de gordura trans que deve ser
somente em números inteiros (BRASIL, 2003).
A Resolução nº 359 de 23 de dezembro de 2003 aprovou o Regulamento Técnico
de Porções de Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem Nutricional, estabelecendo a
obrigatoriedade da medida caseira e sua relação com a porção correspondente em gramas

raso, prato fundo suas capacidades e dimensões (BRASIL, 2003).
A informação nutricional deve apresentar o valor energético do alimento, calculado
a partir da composição de macro nutriente, carboidratos, proteínas e gorduras totais.
Gorduras saturadas (provenientes de produtos de origem animal e gordura de coco),
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ou mililitros, expressando as quantidades em utensílios geralmente utilizados pela

gorduras trans, fibra alimentar e sódio nas quantidades presentes em cada produto
alimentício.
Outra questão de relevância nas informações contidas nos rótulos dos alimentos se
refere à presença de determinados componentes na fórmula dos produtos alimentícios,
como a obrigatoriedade da identificação da presença de glúten, devido ao aumento
significativo de indivíduos com problemas de intolerância a esta proteína de origem vegetal
(BRASIL, 1992).
As informações sobre a composição de um produto alimentício comercializado e
embalado na ausência do consumidor têm evoluído significativamente no País na ultima
década, a exemplo da Resolução - RDC nº 26, de 02 de julho de 2015 que determina e
regulamenta a obrigatoriedade da informação sobre a presença dos alimentos alergênicos,
como: leite, ovos, castanhas, amendoim, farinha de trigo, soja entre outros (BRASIL, 2015).
No intuito de contribuir com a utilização da rotulagem nutricional pelo consumidor e
sua influência nas escolhas alimentares, o curso de Nutrição, junto ao Grupo de Estudo e
de Pesquisa em Segurança Alimentar - GEPSA prestou serviços na elaboração das
Informações Nutricionais para os produtos alimentícios produzidos nas regiões Sudoeste e
Oeste do Paraná pelas agroindústrias familiares de pequeno e médio porte visto que devido
à característica regional, há uma constante demanda para elaboração destas informações,
assim como de orientações aos consumidores sobre a composição dos alimentos,
considerando a dificuldade de compreensão sobre o rótulo geral de um produto alimentício.
Segundo dados do Ministério da Saúde, metade dos consumidores que costumam ler os
rótulos dos alimentos não compreendem o significado destas informações (BRASIL, 2005).

informações em rótulos de feijão comercial, este percentual se corrobora com os estudos
realizados por Cavada et al. (2012), que ao avaliar o comportamento de consumidores
frente à rotulagem de alimentos encontraram uma prevalência de leitura de quarenta e oito
por cento (48%). Ao fazer a associação entre o grau de escolaridade e o hábito de leitura
dos rótulos de feijão comercial, os resultados apontaram que os consumidores com ensino
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Em relação ao hábito de leitura dos rótulos, em pesquisa realizada por Figueiredo et

superior não possuem o hábito de verificar o rótulo nutricional tanto quanto os que possuem
o ensino fundamental e médio completo (FIGUEIREDO et al., 2017).
A regulamentação referente à Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados na
ausência do consumidor traz a expectativa de orientar o setor produtivo quanto às
informações relevantes, possibilitar a revisão das formulações e informar o consumidor
sobre a composição do alimento favorecendo escolhas que promovam o consumo de uma
dieta mais equilibrada e saudável, e incentivar os alunos graduandos e pós-graduandos no
desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa e desta forma contribuir para as
discussões acerca do tema.
Procedimentos Adotados

Para a elaboração das informações nutricionais dos produtos alimentícios é
necessário primeiramente ter descrito todos os ingredientes, seus respectivos pesos em
gramas e o rendimento total de um produto alimentício. A partir destes dados utiliza-se
como principal ferramenta a Planilha de Cálculo Energético e Nutricional do GEPSA, que é
composta por um banco de dados onde consta a composição centesimal dos alimentos de
acordo com valores compilados das principais tabelas de composição química dos
alimentos nacionais, como:

Tabela

de Composição Química

de Alimentos

–

TACO/UNICAMP, 2011; Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TBCA/USP;
Tabela de Composição de Alimentos – TUCUNDUVA, PHILIPPI, 2015, recomendadas pela
ANVISA. A planilha segue os procedimentos para a elaboração de uma receita de um

recomendados pelas normas nacionais; vertical A, vertical B e linear (Figura 1).
O Banco de dados do programa possui quatrocentos alimentos cadastrados, no
entanto aqueles alimentos que não constam são pesquisados nas tabelas nacionais com
prioridade para as mais reconhecidas pelo meio científico e recomendadas pela ANVISA.
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produto alimentício, as quais ficam cadastradas em um banco de dados próprio do sistema,

A partir da identificação da porção de referência para cada alimento e ou produto
alimentício usando como base a RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003 são calculados
os valores nutricionais do produto alimentício em sua porção recomendada e medida
caseira.
NOME DO PRODUTO:
NOME DO PRODUTOR:

Pão Caseiro Orgânico
Olivia Venturini

PLANILHA CÁLCULO ENÉRGÉTICO E NUTRICIONAL - GEPSA
ALIMENTOS

QIC(g)

KCAL

PROT(g)

CARB.(g)

FIBR(g)

GORD T(g)

GORD S.(g)

GORD TRANS (g)

CÁLCIO (mg)

Fe.(mg)

Na(mg)

COL.(mg)

Glúten

farinha de trigo integral

187

351

656,37

10

18,70

60

112,20

9

16,83

5,7

10,66

1,3

2,43

1,2

2,24

0

0,00

0

0,00

781

1460,47

0

0,00

1

1,00

farinha de trigo

437

360

1573,20

9,8

42,83

75,1

328,19

2,3

10,05

1,4

6,12

0,3

1,31

0

0,00

18

78,66

1

4,37

1

4,37

0

0,00

1

1,00

açucar refinado

5

385

19,25

0

0,00

99,5

4,98

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4

0,20

0,1

0,01

12

0,60

0

0,00

0

0,00

gordura vegetal hidrogenada

35

215

75,25

0

0,00

5,6

1,96

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

sal

15

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

24

3,60

0,33

0,05

3800

570,00

0

0,00

0

0,00

água

250

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

fermento biológico, seco (Fleischmann)

10

55

5,50

0

0,00

41,6

4,16

0,5

0,05

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

96

9,60

0

0,00

0

0,00

,

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

,

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

,

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

,

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

,

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

,

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

,

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

SUB TOTAL

939

QIC(g)

1311,00 2329,57

KCAL

61,53

PROT(g)

451,48

CARB.(g)

26,93

16,78

FIBR(g)

GORD T(g)

3,74

GORD S(g)

2,24

GORD TRANS (g)

82,46

Cálcio (mg)

939

Porção

50

2329,57 117,31
117

100

Na(mg)

0,00

COL.(mg)

2,00

Glúten

3,28

24,04

1,43

0,89

0,20

0,12

4,39

0,24

108,89

0,00

2,00

3,3

24,0

1,0

1,0

0,2

0,1

4,4

0,24

110,0

0,0

2

½

Porção de 50 (1 fatia)
Arredondamento VD

Fe.(mg)

2045,04

Vitaminas e Minerais

4*PROT+4*CARB+9*GORDT

Peso total da Receita

4,42

¾

¼

2000

75

300

25

55

22

0

1000

14

2400

300

6

4

8

4

2

1

-

0

2

5

0

Figura 1 Modelo da Planilha de Cálculo Energético e Nutricional do Grupo de Estudo
e Pesquisa em Segurança Alimentar – GEPSA, 2017.

realizados 270 cálculos de Informações Nutricionais e orientações gerais sobre rotulagem
de alimentos aos pequenos produtores para agroindústrias familiares de pequeno porte na
região Sudoeste do Paraná, atendendo especialmente a Cooperativa da Agricultura
Familiar do Sudoeste do Paraná e ao Instituto Paranaense de Assistência Técnica e
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Resultados

Extensão Rural – Emater que encaminham as formulações à UNIOESTE, projeto de
rotulagem – GEPSA. As orientações e informações atendem aos municípios de: Francisco
Beltrão, Realeza, Ampére, Salgado Filho, Marmeleiro e Verê.
Foram atendidos pelo projeto as mais diversas empresas de diferentes cadeias
alimentares, como: cadeia vegetal, doces ou compotas de frutas e hortaliças, conservas de
hortaliças, produtos de panificação, biscoitos, massas alimentícias e condimentos; cadeia
de leite e seus derivados, queijos, manteiga, nata; cadeia de carnes, embutidos e produtos
cárneos.
O projeto participou ativamente de atividades de extensão no município de Francisco
Beltrão em contato direto com a população sob os seguintes temas: Orientações sobre
Rotulagem de Alimentos em Eventos na cidade de Francisco Beltrão: Dia do Nutricionista
31 de Agosto de 2016; Orientações sobre Rotulagem de Alimentos – Informação Nutricional
na praça central do município de Francisco Beltrão no Seminário de Extensão - SEU do
ano de 2016; Submissão do projeto para o processo de seleção de Bolsas
PIBIS.PIBEX/2016, onde foram contempladas três estagiárias do projeto; Aula sobre
Rotulagem Geral e Informação Nutricional de Alimentos para 20 acadêmicos do 2º Ano de
Nutrição – Dezembro/2016 e Fevereiro/2017; participação na semana do Campus de
Francisco Beltrão e Feira das Profissões, período de 20 a 24 de junho de 2017, com
orientações sobre como entender o rótulo dos alimentos e demonstração prática da
quantidade de açúcar contida em alimentos industrializados de acordo com a designação
dos rótulos de produtos como: chocolate, sucos industrializados, refrigerantes, barras de
cereais e suplementos alimentares.

alimentos; elaboração manual de informação nutricional, montagem e utilização do
programa Excel na elaboração da informação nutricional, carga horária de 40 horas de
treinamento. Treinamento sobre Rotulagem Geral e Informação Nutricional para 13
acadêmicos pertencentes ao Projeto de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos.
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Realização de Treinamento para Dez acadêmicos de nutrição do primeiro e segundo

Considerações Finais
Espera-se que as atividades do projeto de Rotulagem Geral e Informação Nutricional
executadas no período de um ano, tenham contribuído para orientar tecnicamente os
alunos graduandos e pós-graduandos, bem como, agregar valor aos produtos alimentícios
dos pequenos e médios produtores da região na confecção da informação nutricional dos
alimentos produzidos e comercializados na região e desta forma promover a melhoria nas
escolhas alimentares e agregar valor aos produtos alimentícios da pequena agroindústria
rural e ou urbana.
Forma(s) de contato com a ação
Grupo de Estudo e Pesquisa em Segurança Alimentar – GEPSA, projeto de extensão
Informação Nutricional – Rotulagem de Alimentos – email: rotulagem.unioeste@gmail.com
– Telefone: (46) 3520.4852.
Número da Correspondência Registrada (CR)
Projeto Nº 42972/2014

Referências
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INFORMAR A COMUNIDADE
Francieli Do Rocio De Campos 440 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Ana Eliza Da Silva Dorneles 441, Marília Aparecida Ponciano², Diana
Maria Novachaelley², Jessica Saimara Pagnoncelli², Jucemara de Morais Romanoski²,
Keli Daiani Schmitz², Marindia Correia do Amaral², Rosina Da Rosa Colpani², Samara
Thais Dos Santos², Sara De Souza Arnauts², Viviane Aparecida Pinheiro², Monica
Pereira442, Luciani Aparecida Berti443.

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça.
Linha de Extensão: Organizações da Sociedade Civil e Movimentos
Populares.
Modalidade: Comunicação Oral.

O presente artigo busca tratar das atividades desenvolvidas no projeto intitulado
“Informar a Comunidade”, que tem o intuito de, como o seu nome já indica, informar a
comunidade externa a Universidade sobre assuntos pertinentes ao cotidiano social tendo o
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Palavras-chave: profissional; capacitação; sociedade.

objetivo de disseminar informações e conhecimentos para a sociedade civil. A Universidade
possui um papel importante na realidade, devendo auxiliar no processo de construção de
uma sociedade mais inclusiva, na qual os cidadãos tenham autonomia e que realmente
participem da realidade política local. Nesse sentido são realizadas palestras e mini oficinas
utilizando diversos materiais e didáticas que se enquadrem aos interesses dos grupos
atendidos.
Apresentação
•

O assistente social é chamado a intervir nas expressões da “Questão Social” que
emergem das contradições do sistema de produção instituído, o qual possui como
ferramentas de trabalho as políticas sociais. De acordo com a Lei de Regulamentação
da Profissão n°8662/93, se constitui como competência dos assistentes sociais
“elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do
âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil” (CFESS,
2012. p. 44).

•

Sua atuação também se fundamenta na perspectiva do direito, incitando a participação
da sociedade civil nas discussões da elaboração, implementação e avaliação das
políticas. Vale ressaltar que esse processo de debate e diálogo entre sociedade civil e
Estado é de extrema importância considerando o caráter descentralizado das políticas
públicas atuais. Nesse sentido, as mesmas devem ser implementadas respeitando as
diversidades culturais e especificidades regionais, não podendo se caracterizar de

•

Vale ressaltar que para a sociedade civil participar de forma efetiva durante este diálogo,
é necessário que a mesma também tenha uma compreensão de seus direitos e deveres,
bem como, dos processos que envolvem as políticas e como se dão seus
encaminhamentos.
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forma impositiva dos setores mais altos da gestão, transformando a sociedade civil

•

Isto posto, é importante uma ampla compreensão da realidade onde o profissional está
inserido, a partir de pesquisas e trabalhos que visam conhecer o usuário atendido, com
o intuito de, a partir disso, construir estratégias de ação que se efetivem frente a esta
realidade.
No espaço acadêmico os discentes do Serviço Social selam um compromisso com

a sociedade civil, buscando estreitar relações com a comunidade externa. A pesquisa e
extensão cumprem um importante papel nesse momento de construção do profissional.
Para Iamamoto (2015, p. 271), a extensão se caracteriza como “um processo
educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e
viabiliza a relação transformadora entre Universidade e sociedade”.
Considerando isso, a extensão é uma via de mão dupla entre a Universidade e a
comunidade e deve acontecer a partir de uma perspectiva construtiva, negando o caráter
impositivo de transmissão verticalizada que nega o sujeito enquanto um ator social. De
acordo com Freire (2006, p. 22), “todos estes termos envolvem ações que, transformando
o homem em quase “coisa” o negam como um ser de transformação do mundo”.
Muitas vezes a extensão se coloca para a sociedade de uma maneira impositiva
dado que, na maioria das vezes, o conhecimento científico é reproduzido como saber
absoluto inquestionável. Porém, sabe-se que o mesmo em certos momentos se desvincula
da realidade ao negar a complexa diversidade cultural e o saber popular.
Ao concretizar esse diálogo entre a comunidade e a Universidade, consegue-se
dissolver o caráter elitizado que possui o espaço acadêmico, possibilitando o repasse de
informações para além do ambiente universitário.

É realizado a partir de grupos determinados, possibilitando que o mesmo discuta e reflita
sobre suas especificidades e necessidades e, na medida em que discute direitos e deveres,
proporciona aos envolvidos um conhecimento de si enquanto inserido em uma sociedade,
intercedendo na construção da cidadania da sociedade civil.
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Nesse contexto, o projeto de extensão intitulado “Informar a Comunidade” tem o

O referido projeto surge no momento em que o curso de Serviço Social da Unioeste
está passando por um processo de implementação no campus de Francisco Beltrão. Sendo
assim, ele tem o intuito de proporcionar aos acadêmicos um primeiro contato com a
realidade da comunidade externa, ao mesmo tempo em que se caracteriza como um
instrumento de divulgação do curso no município e região.
Dentro da sala de aula ele vem como uma possibilidade para que os acadêmicos
envolvidos estejam se aprofundando e dialogando sobre assuntos da contemporaneidade
e discutindo acerca das novas facetas e demandas das expressões da questão social.

Procedimentos Adotados
O “Informar a Comunidade” trata-se de um projeto que realiza oficinas sobre variados
assuntos, aos segmentos populacionais de Francisco Beltrão e região. As oficinas são
ministradas pelos discentes da primeira turma de Serviço Social, que se dividem em
pequenas equipes e utilizam de diferentes materiais e didáticas para trabalhar com a
população atendida.
As oficinas estão dirigidas para o público de prefeituras municipais da região,
organizações não governamentais, grupos escolares, sindicatos, entre outras entidades e
instituições que solicitarem as atividades do projeto, podendo ocorrer no local da solicitação
ou no ambiente universitário.
Os temas tratados são de cunho social e distribuídos a partir dos seguintes pontos:
Bolsa Família, Gênero e Violência Doméstica, Reinserção Social, Preconceito Racial, A

Resultados
Durante seu período de vigência aconteceram encontros nos quais foi
possível desenvolver atividades com grupos populacionais diferenciados.
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Questão do Idoso, Êxodo Rural, Drogadição e Direitos das gestantes: abordagens voltadas

No primeiro momento, os participantes do projeto foram convidados a
desenvolver atividades que envolvessem os alunos do oitavo e terceiro ano da Escola Paulo
Freire, localizada no assentamento Missões, no município de Francisco Beltrão. Esse
momento contou com a participação de aproximadamente cinquenta alunos.
Foram abordados assuntos pertinentes ao ingresso da Universidade Pública,
apresentando os cursos ofertados na UNIOESTE campus Francisco Beltrão. Também foi
realizada uma explanação a respeito do curso de Serviço Social apresentando as
perspectivas da profissão, conteúdos trabalhados, onde a profissão se insere no mercado
de trabalho, qual a leitura da profissão do meio social e como a mesma se posiciona frente
às contradições do sistema.
Desenvolveram-se dinâmicas com os alunos dialogando acerca da opinião
deles sobre o espaço acadêmico, quais eram suas considerações e anseios frente à
profissão a qual irão escolher. Dentro desta dinâmica buscou-se, também, compreender a
visão deles frente à condição de assentados sendo que o movimento da Reforma Agrária,
muitas vezes, acaba por ter um caráter pejorativo frente à sociedade civil.
Percebeu-se que mesmo que estejam inseridos em uma escola com características
específicas do movimento de Reforma Agrária, os alunos não possuem consciência política
sobre seu papel enquanto participantes deste. Muitos relataram o preconceito que sofrem
frente à sociedade externa não conseguindo visualizar um futuro dentro do assentamento,
por isso pretendem deixar este meio.
No segundo momento, foi solicitado que dois discentes fossem até Bom
Sucesso do Sul-PR para realizar uma palestra de interesse para os participantes do Grupo

A palestra buscou abordar temas referentes ao processo de envelhecimento
populacional mundial, bem como, as questões que envolvem o envelhecimento ativo na
contemporaneidade.
Nesse sentido, os acadêmicos trouxeram questões voltadas à importância do
repasse de conhecimentos e informações para a garantia da qualidade de vida durante o
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de Convivência de Idosos do município. Esse momento contou com a participação de

processo de envelhecimento. Apresentou-se, também, a Política de Envelhecimento Ativo
desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a qual promove essas
discussões.
Foram abordadas questões acerca ao Estatuto do Idoso, bem como, a luta dos
idosos e da sociedade civil na implementação dos direitos conquistados. Ao considerar as
inovações tecnológicas e as novas demandas da contemporaneidade, explanaram-se
também questões referentes ao direito à educação e inclusão digital e a importância dessas
discussões para a garantia da autonomia e cidadania do idoso enquanto um novo ator
social.
O que se pode perceber é que os idosos participantes possuíam consciência
política acerca das demandas do envelhecimento e de seus direitos frente a esse processo.
Pode-se ressaltar aqui que a realidade munícipe é privilegiada, sendo uma cidade de
pequeno porte, com aproximadamente 3.100 habitantes, onde os serviços oferecidos à
comunidade são de fácil acesso a população em geral.
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Figura

Figura 1: Oficina realiza com os alunos da escola Paulo Freire, no assentamento
Missões em Francisco Beltrão, 2017.

Figura 2: Palestra realizada com o grupo de idosos de Bom Sucesso do Sul, 2017.
Fonte: acervo pessoal.
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Fonte: acervo pessoal.

Considerações Finais

Conclui-se que o referido projeto o intuito de informar a comunidade acerca de
assuntos pertinentes ao cotidiano social com o objetivo de disseminar informações e
conhecimento para a sociedade civil. Nessa perspectiva, a Universidade cumpre um papel
ativo frente à realidade, participando na construção de uma sociedade com efetiva isonomia
na medida em que os cidadãos nela inclusos, tenham maior participação na realidade
política local.
Vale ressaltar que durante seu primeiro ano de vigência, o mesmo não teve a
oportunidade de ser desenvolvido efetivamente, destacando aqui a ausência de uma
pessoa com dedicação exclusiva para organizar e mediar um diálogo com as instituições
da região que poderiam vir a receber as oficinas e palestras.
Forma(s) de contato com a ação

Aos interessados em participar e conhecer o projeto disponibiliza-se abaixo as
seguintes informações para contato:
E-mail:

Colegiado do Curso de Serviço Social: colegiadoservicosocialfb@gmail.com
Centro de Ciências Sociais Aplicadas: ccsa_fbe@yahoo.com.br
Número da Correspondência Registrada (CR)
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Coordenadora: frandecampos@yahoo.com.br
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INSERÇÃO ACADÊMICA NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Solange de Fátima Reis Conterno444 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Ana Claudia Amaro da Silva 445, Nathália Vasconcelos Fracasso446,
Ivy Regina Medeiros Fernandes 447

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Infância e adolescência
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Programa Saúde na Escola; Gravidez na adolescência;
Alimentação saudável.

Educação e saúde na escola, que buscaram contribuir para a implementação do Programa
Saúde na Escola desenvolvido pela Unidade Saúde da Família do bairro Interlagos do
município de Cascavel, Paraná. Realizou-se estratégias educativas objetivando discutir
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Resumo

problemáticas emergentes da saúde dos escolares: gravidez na adolescência, com a
realização da dinâmica Projeto de vida e roda de conversa sobre alimentação saudável.

Apresentação

A intersecção entre saúde e educação é um consenso estabelecido à longa data,
entretanto, a sua articulação nos ambientes em que se podem desenvolver atividades de
educação escolar e de assistência à saúde ainda se constitui em desafio.
Nesse sentido, com o objetivo de se firmar como uma política pública de saúde o
Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6286/2007
visando “contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação
básica por meio de ações de prevenção, promoção, e atenção a saúde” (BRASIL, 2007, p.
1). O PSE compõe as estratégias de implementação da Política Nacional de Promoção da
Saúde elaborada e aprovada através da Portaria nº 687, de 30 de março de 2006 (BRASIL,
2010).
Segundo o documento “Passo a Passo PSE”, produzido pelo Ministério da Educação
e da Saúde no ano de 2011, o Programa Saúde na Escola deve fortalecer as ações do
desenvolvimento integral, oferecendo as crianças, adolescentes e jovens brasileiros
programas e projetos que englobem educação e saúde, a fim de que os mesmos possam
enfrentar vulnerabilidades para que estas não comprometam seu desenvolvimento
(BRASIL, 2011).
O Programa Saúde na Escola é composto por três componentes que organizam as

uma Unidade Básica de Saúde. O componente II prevê a promoção de saúde e prevenção
de agravos, objetivando assegurar que todos os educandos tenham oportunidade de fazer
escolhas benéficas à saúde, buscando uma maior qualidade de vida. Já o componente III
refere-se à formação dos gestores e equipes de saúde e educação que participam da
implementação do PSE (BRASIL, 2015).
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ações a serem desenvolvidas. O primeiro deles, denominado de componente I visa avaliar

O PSE se baseia nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), destacandose a integralidade, ao contemplar as ações de atenção, promoção, prevenção e assistência
à saúde dos sujeitos em idade escolar matriculados na rede pública de educação, em
articulação com o setor público de saúde. Outros dois conceitos inerentes ao programa são
a intersetorialidade, a qual visa envolver, obrigatoriamente, a área da saúde e educação
para desenvolver as ações de saúde e a promoção da saúde (BRASIL, 2007).
Apesar destas determinações ou indicações legais, a saúde na escola ainda não
está totalmente contemplada em ações educativas e assistenciais sistemáticas e
permanentes. Além disso, a abordagem da saúde na escola tem sido tratada numa
perspectiva individualizante e medicalizante (BRASIL, 2009; BRASIL, 2010), o que indica a
necessidade de se projetar possibilidade de atuação inovadora contemplando a interação
entre a universidade, o serviço de saúde e a escola. Portanto, ganha relevância propostas
de atuação em saúde na escola que superem este direcionamento apontando para um
conceito ampliado de saúde e educação e que caminhem na direção da integração entre
os cenários da saúde e da educação escolar.
Nesse sentido, o objetivo geral do presente trabalho é descrever as ações da
atividade de extensão intitulada: “Inserção acadêmica no Programa Saúde na Escola”,
vinculada ao projeto de extensão Educação e saúde na escola que buscaram contribuir
para a implementação do Programa Saúde na Escola desenvolvido pela Unidade Saúde da
Família do bairro Interlagos do município de Cascavel, Paraná.

Jardim Interlagos, localizado na zona norte do município de Cascavel, em articulação com
os profissionais de saúde da Unidade Saúde da Família (USF) do mesmo bairro e com os
profissionais da referida instituição escolar.
No contato com a equipe de saúde da USF do bairro Interlagos, no ano de 2015
pôde-se perceber o crescente número de adolescentes grávidas que procuram a unidade
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Procedimentos Adotados

para realizar a abertura de pré-natal. Os dados epidemiológicos da USF Interlagos,
considerando gravidez na adolescência de adolescentes de 10 a 19 anos, foram de 26,47%
segundo os registros do SispreNatal, software desenvolvido para acompanhamento
adequado das gestantes inseridas no Programa de Humanização no Pré-Natal e
Nascimento (PHPN), do Sistema Único de Saúde. Em contraponto no ano de 2013 no
Brasil, o percentual de crianças nascidas de mães entre 10 e 19 anos no Brasil foi de
19,28% (BRASIL/SINASC, 2013). Nesse sentido, planejou-se prática educativa intitulada:
“Educação em saúde sobre sexualidade: prevenção da gravidez na adolescência”, a ser
desenvolvida com escolares dos 7os e 8os anos do ensino fundamental.
Realizou-se atividades referentes ao componente I do PSE. No mês de setembro de
2016, sob a direção da equipe de saúde composta por: enfermeiras, odontólogo e agentes
comunitários de saúde, foram realizadas ações de avaliação clínica de aproximadamente
460 alunos do Colégio Estadual Jardim Interlagos. Essa atividade pautou-se na avaliação
do Índice de Massa Corporal (IMC), medida utilizada para verificar a obesidade adotada
pela Organização Mundial de Saúde; avaliação da saúde ocular e avaliação da saúde bucal.
A partir dessa avaliação definiu-se que primeiramente seria realizado um trabalho sobre
alimentação saudável, pois dentre os 460 alunos avaliados 176 apresentaram alguma
alteração em relação ao peso, seja sobrepeso, obesidade e obesidade grave.
As condições identificadas foram problematizadas a luz do referencial de Paulo
Freire em que os sujeitos serão autores das possíveis estratégias de atuação. Para este
autor, o ato educativo é um ato político e deve ser construído tendo o diálogo como principal
ferramenta (FREIRE, 1982), o que indica que as ações desenvolvidas terão como suporte

neutro, que deve contribuir com a emancipação dos sujeitos e com a mobilização na
conquista por seus direitos
Resultados
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a realidade vivenciada pelos sujeitos e a escuta e envolvimento de todos em sua

As atividades de extensão ocorreram por meio oficinas educativas as quais
objetivaram discutir duas problemáticas emergentes na saúde dos escolares no Colégio
Estadual Jardim Interlagos, sendo elas: gravidez na adolescência e alimentação saudável.
A realização da oficina intitulada: “Educação em saúde sobre sexualidade:
prevenção da gravidez na adolescência foi desenvolvida com 150 escolares dos 7 os e 8os
anos do ensino fundamental do Colégio Estadual Jardim Interlagos. Os assuntos
trabalhados foram: mudanças no corpo na adolescência; gravidez: fecundação; reflexão
sobre a gravidez na adolescência; métodos contraceptivos – plantão educativo; Principais
IST’s e Projeto de vida.
Foram objetivos da oficina entender o processo de fecundação, gravidez e parto;
compreender a utilização dos principais métodos contraceptivos; assimilar o processo de
transmissão das principais IST’s e refletir sobre a possibilidade de construção de projeto de
vida e de um planejamento do futuro.
Ao final das oficinas foi realizada a atividade sobre o Projeto de vida dos escolares.
O objetivo da dinâmica foi levar os alunos a pensarem sobre o futuro e a projetarem o que
irão fazer daqui a 5 anos, em 2021, ano em que muitos desses adolescentes estarão
concluindo o ensino médio. Há um consenso que é percebido no cotidiano das instituições
que trabalham com adolescentes de que eles não possuem valores ou perspectiva de uma
vida futura, de que as atitudes do adolescente são condicionadas pelo “aqui e o agora”, ou
seja, os adolescentes não possuem responsabilidade e não planejam o futuro.
Para fazer os meninos e as meninas pensarem sobre o que gostariam de ser no
futuro (5 anos) foi pedido que escrevessem em uma folha e colocassem em um envelope

O grupo da atividade de extensão ao retornar para a universidade fez uma leitura
das cartas tentando identificar quais os projetos de vida, contudo não foi identificado o nome
dos alunos, somente foi sistematizado separadamente as perspectivas futuras dos meninos
e das meninas.
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que será devolvido aos que estiverem na escola em 2021. Cabe destacar que a participação

De forma geral os adolescentes possuem valores, sonhos e intenções. Muitos
pretendem seguir uma profissão, ter um “bom emprego” para poder cuidar da família,
adquirir bens materiais como: casa, apartamento, carro, empresa, lan house e ter celular
da moda. Foi possível perceber que muitos querem viver relacionamentos, denominados
por eles como “sérios” ou “fixos. Muitos expressaram que querem ser felizes, viajar e manter
amizades.
Ser feliz apareceu em várias cartas, denotando que é um ideal a ser alcançado. E a
felicidade para muitos não significa só estar bem economicamente, mas principalmente a
família estar bem.
Cabe destacar, que a atividade era para os adolescentes pensarem o futuro em cinco
anos, mas alguns escreveram o projeto de vida, ou seja, escreveram o que pretendem ser
na vida adulta.
No decorrer de 2016 até meados de 2017 desenvolveu-se a atividade de intervenção
denominada: “Combate e prevenção a obesidade”. O grupo de extensão realizou atividades
educativas no Colégio para os escolares discutirem o conceito de alimentação saudável;
reconhecerem os principais riscos do consumo exagerado de açúcar, gordura e sódio;
identificarem a quantidade de açúcar, gordura e sódio presentes os alimentos mais
consumidos por crianças e adolescentes e assimilarem os danos causados pela ingestão
de uma alimentação inadequada.
O conteúdo do projeto foi abordado por meio de roda de conversa, estratégia
pedagógica que buscou, por meio da conversação/do diálogo trabalhar o tema sobre
alimentação saudável.

pelas crianças e adolescentes apresentando a quantidade de açúcar, gordura e sódio.
Inicialmente o grupo da atividade de extensão apresentou os objetivos das
atividades, sendo lançada na “roda” uma questão geradora a qual fomentou a elaboração
de outras questões as quais foram respondidas e problematizadas.
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No saguão a escola foi montado um varal os materiais pedagógicos para estimular

A atividade sobre a temática alimentação saudável foi desenvolvida com
escolares dos 6os ao 7os do ensino fundamental e envolveu 338 alunos, além dos
professores da disciplina de ciências.

Considerações Finais

As atividades de extensão realizadas têm fortalecido ações de ensino, ao contemplar
atividades sistematizadas, problematizadas, projetadas coletivamente, visando mostrar
possibilidades da inserção acadêmica na saúde escolar. Além disso, tem se evidenciado o
diálogo entre a Universidade, os servicos de saúde (Unidade Saúde da Família) e a escola
de ensino fundamental e médio. Do ponto de vista da comunidade escolar as ações
educativas desenvolvidas possibilitaram o debate dos principais problemas de saúde que
afetam os escolares, além de fortalecer a relação entre a instituição escolar e a instituição
de saúde.
Na perspectiva da instituição de saúde, a proposta tem buscado contribuir com a
implementação do PSE, incipiente na realidade local, potencializando ações de ensino,
pesquisa e extensão relacionadas à educação e saúde na escola, desenvolvendo
atividades prevenção, promoção e proteção a saúde do escolar.
Quanto aos temas abordados (sexualidade e alimentação saudável) foi possível
perceber que os escolares possuíam muitas dúvidas e incertezas, muitos tinham
informações equivocadas e ignoravam outras. Mas a estratégia pedagógica utilizada para
abordar os assuntos permitiu que todos participassem da atividade, questionando quando

É de suma importância que se compreenda a realidade dos adolescentes
relacionada ao exercício de sua sexualidade, para que possam ser desenvolvidas
tecnologias e ações educativas que atinjam os adolescentes de forma mais efetiva. Por
outro lado, sabe-se que os hábitos alimentares são construídos ao longo da vida e de forma
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apresentaram dúvidas ou expondo suas opiniões/concepções tanto sobre a sexualidade,

social, portanto, realizar o debate com os escolares sobre o que seja alimentação saudável
e os riscos de uma alimentação rica em gordura, açúcares e sódio é fundamental.
Considerando todas as informações destacadas reforça-se a necessidade de
realizar atividades educativas que abordem as mais variadas temáticas na escola, além do
envolvimento da universidade no processo de implementação de políticas e programas
voltados para a promoção da saúde das mais diferentes parcelas da população brasileira.
Forma(s) de contato com a ação
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Linha de Extensão: (Saúde humana)

O Sistema Único de Saúde propõe o modelo de atenção integral, assim, os
universitários têm a oportunidade de aproximar o conteúdo didático da sala de aula com a
prática dos profissionais através do acompanhamento da análise do óbito infantil e materno.
O objetivo foi de levantar informações sobre o pré-natal e fatores de risco para a ocorrência
do óbito infantil e contribuir com a sociedade através da produção de material informativo e
de orientação com a participação de docentes na orientação dos profissionais da atenção
básica para uma assistência qualificada e humanizada às gestantes na temática do prénatal. Além de, relatar e informar sobre a ocorrência de óbitos infantis por malformações
congênitas na abrangência da 8ª Regional de Saúde do Paraná, Brasil nos anos de 2015 e
2016.

Procedimentos Adotados

Tratou-se de uma atividade de interação na qual o acadêmico foi o responsável por
articular e contribuir na geração do conhecimento. As atividades foram desenvolvidas
através do acompanhamento das atividades do comitê regional de mortalidade materna e
infantil na 8ª. Regional de Saúde de Francisco Beltrão, levantamento de dados e
organização de eventos de qualificação para os profissionais dos 27 municípios da área de
abrangência da 8ª. Regional de Saúde de Francisco Beltrão. A ideia foi promover um amplo
debate sobre as fragilidades e potencialidades que esses profissionais identificam na
atenção básica e tentar criar estratégias com materiais que auxiliem no atendimento do pré-

os casos de mortalidade infantil com malformação congênita ocorridas na região.

Apresentação
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natal. Além disso, houve uma coleta de dados realizada junto ao comitê de mortalidade

Observou-se no século XX uma redução na mortalidade materna e perinatal em
função da evolução da medicina obstétrica e neonatal. Entretanto, a queda dessas taxas
prevaleceu em países desenvolvidos, enquanto que em países em desenvolvimento o óbito
materno e infantil ainda é uma realidade. A existência de uma assistência pré-natal
funcionante é fundamental na transformação dessa realidade, já que essa prática reduziria
o desenvolvimento de complicações na gravidez e no parto (TREVISAN, 2002).
Nesse sentido, o atendimento pré-natal tem, entre outros objetivos, a promoção da
saúde tanto da mãe, gestante ou puérpera, quanto do seu filho. Isso é concretizado, na
prática, por meio da realização da estratificação de risco e pelo tratamento precoce de
possíveis intercorrências durante a gestação. Além de amenizar os episódios clínicos e
psicológicos recorrentes durante a gestação e o puerpério, essa prática mostra-se eficaz
para a redução da mortalidade materna e infantil (ROSA et al., 2014).
Mortes infantis representam um evento indesejável em saúde pública, pois são
mortes precoces e, em sua maioria, evitáveis. A taxa de mortalidade infantil (TMI) é
padronizada internacionalmente como o número de óbitos de crianças menores de um ano
sobre o número de nascidos vivos (multiplicada por 1.000) e indica o risco de um nascido
vivo evoluir para o óbito (UNITED NATIONS, 2000). A mortalidade das crianças menores
de um ano, é um importante indicador da condição de vida socioeconômica de uma região.
Sendo assim, mesmo o Estado do Paraná com taxas abaixo de 10 por mil está longe das
encontradas nos países mais desenvolvidos do mundo (IBGE, 2016). Sua redução faz parte
das metas do milênio, compromisso das nações da ONU para o alcance de patamares mais
dignos de vida para a população mundial, pois reflete as condições de vida da sociedade

afecções perinatais e malformações congênitas como causas de óbitos pós-neonatal, em
decorrência do maior investimento e do acesso à assistência para gestantes e recémnascidos de alto risco, com aumento da sobrevida dessas crianças no período neonatal
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).
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(UNITED NATIONS, 2000).

Malformação congênita, defeito congênito ou anomalia congênita são sinônimos
utilizados para descrever qualquer distúrbio estrutural, comportamental, funcional e
metabólico presente ao nascimento ou que se manifestam anos mais tarde. São causadas
por fatores ambientais e/ou genéticos que agem independentemente ou em conjunto
(SADLER, 2013). Com os programas de saúde e modificações ao atendimento da gestante
e do recém-nascido, os índices de mortalidade infantil diminuíram. No entanto, segundo o
Ministério da Saúde, as anomalias congênitas aparecem em segundo lugar, como causas
de mortalidade infantil desde 1999, atrás somente das afecções originadas no período
perinatal (BRASIL, 2009). Segundo Arruda et al. (2008) há uma tendência de aumento de
óbitos causados por anomalias congênitas à medida que a mortalidade por outras causas
diminui. Os avanços nos cuidados de saúde e saneamento básico, a ampliação dos
serviços de saúde corrobora para esta diminuição, e, com isso, os defeitos congênitos
começam a ter importância na mortalidade infantil.

Resultados
As atividades envolveram a organização de eventos de formação para os
profissionais de saúde com a colaboração de docentes do curso de medicina e nutrição
visando atualizar conteúdos referentes a condução da gestante do inicio ao final do prénatal. Foram também tabulados dados referentes ao óbito materno e infantil, identificando
aspectos que contribuíram para esse desfecho que são importantes para o planejamento
das capacitações em saúde. Para os acadêmicos foi uma oportunidade de aproximar a

No âmbito da mortalidade infantil, no ano de 2015 e 2016, ocorreram 69 óbitos
infantis, porém somente 47 óbitos infantis foram analisados pelo comitê. Desses óbitos, 25
estavam relacionados com afecções no período neonatal, representando 53% dos casos,
11 casos relacionados com malformação congênita, representando 23%, outras causas
como sofrimento fetal durante o parto com 2 casos e 1 caso de morte súbita desconhecida,
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teoria da sala de aula da prática profissional, além de incentivar a investigação e a tradução

o qual representa 6%; problemas relacionados à saúde como doenças infectocontagiosas
representam 8,5% das causas de mortalidade infantil na 8ª Regional de Saúde do Paraná.
Em quatro prontuários a causa do óbito não estava especificada ou o prontuário não
apresentava a declaração de óbito do recém-nascido, não podendo assim esclarecer a
causa do óbito, sendo classificado assim como ‘sem informação’.
Com relação à mortalidade por malformação congênita, segundo a classificação
internacional de doenças (CID-10), estas se apresentaram com um caso de Malformação
Congênita do Sistema Nervoso, cinco casos de malformação congênita do aparelho
circulatório com presença de anormalidade em coração e grandes vasos, um caso de
malformação congênita e deformidades do sistema osteomuscular, três casos de outras
malformações congênitas, sendo esses um caso de malformação congênita múltipla e dois
casos de malformação congênita não especificada, ocorreu também um caso de anomalia
cromossômica sendo essa representada por Síndrome de Down.
Entre 2015 e 2016, o óbito fetal totalizou três óbitos, o neonatal precoce três óbitos,
o neonatal tardio um óbito, e o pós-neonatal quatro óbitos. Então, a mortalidade no primeiro
mês de vida somou quatro óbitos no total. Esse período necessita de atenção redobrada,
visto que é o período de maior vulnerabilidade de recém-nascidos com malformação
congênita. Com relação ao perfil materno das gestantes que apresentavam recém-nascido
com malformação congênita a idade variou de 22 a 42 anos, com média de idade de 30
anos. Assim, a idade não foi considerada parâmetro para a incidência de malformações no
ano de 2015 e 2016, uma vez que em todos os óbitos as mães tinham entre 20 a 35 anos
de idade. Das onze gestantes, todas realizaram o mínimo de seis consultas de pré-natal,

consultas, quatro gestantes realizaram nove consultas, uma gestante onze consultas e uma
gestante realizou quatorze consultas. A média de consultas pré-natal para gestantes que
tiveram filhos com malformação congênita é de aproximadamente nove consultas.
Alguns itens propostos não foram possíveis de executar, mas pretende-se ao
continuar as atividades realizar um monitoramento dos indicadores do pré-natal com
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conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, sendo que uma gestante realizou o mínimo

objetivo de identificar pontos de estrangulamento no atendimento e a partir deles propor a
qualificação ou atualização dos profissionais. De posse destes dados, indicadores do prénatal e índices de mortalidade infantil, realizar a integração dos alunos do curso de medicina
que tiverem interesse em rodas de conversa sobre o tema que abrange o pré-natal,
mortalidade infantil e suas consequências. Os dados também poderão ser utilizados para
a produção científica.
Considerações Finais

Os resultados do projeto refletem na inserção dos acadêmicos de medicina na
comunidade com atividades de orientação sobre o pré-natal aos profissionais de saúde,
com participação ativa da equipe nas atividades do projeto e na elaboração de referencial
teórico a respeito da mortalidade infantil. A perspectiva é consolidar o projeto como um
centro de referência na temática, que monitora a assistência e ao mesmo tempo oferta
ações de capacitação aos profissionais de saúde. Além disso, alertar os profissionais de
saúde sobre a importância do pré-natal na questão de diminuir os índices de mortalidade
materno infantil e também identificar precocemente casos de malformação congênita, visto
que alguns desses óbitos podem ser evitados se abordados de forma correta. Esse estudo
tem potencial para orientar futuramente os profissionais de saúde a atentar-se sobre as
principais causa e regiões com maiores índices de mortalidade infantil na abrangência da
8ª Regional de Saúde, além de orientar as equipes de saúde a uma melhor abordagem

Profa. Dra. Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida, E-mail: lferreto@gmail.com, (46)
3520-0715
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Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro do projeto de Extensão Ação Socioambiental A infância e a juventude no
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Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro do projeto de Extensão. Ação Socioambiental A infância e a juventude no
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NO PROJETO FLORIR TOLEDO

Silvia Pacheco de Araujo459, Thais Aguiane Veiga Jianelo460, Thais de Biazzi Oenning461,
Thais Regina Daumling Comarella462, Ana Maria Martins 463

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Juventude; Educação Ambiental; Sustentabilidade.

extensionistas, assume responsabilidades na difusão e execução articulada e intersetorial
das políticas públicas, dentre elas, as políticas educacionais, sociais e ambientais na
formação do ensino superior, difusão dos princípios da educação ambiental, da
responsabilidade coletiva na promoção do meio ambiente como direito humano. Criam-se
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Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro do projeto de Extensão Ação Socioambiental A infância e a juventude no
desenvolvimento sustentável
460

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro do projeto de Extensão Ação Socioambiental A infância e a juventude no
desenvolvimento sustentável
461

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro do projeto de Extensão Ação Socioambiental A infância e a juventude no
desenvolvimento sustentável
462

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro do projeto de Extensão Ação Socioambiental A infância e a juventude no
desenvolvimento sustentável
463

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro do projeto de Extensão Ação Socioambiental A infância e a juventude no
desenvolvimento sustentável
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Resumo

espaços nos quais os jovens possam questionar, propor e assumir responsabilidades como
protagonistas no processo e debate sobre o uso sustentável dos recursos naturais e
sustentabilidade do Planeta Terra.

Apresentação

A justificativa das ações socioambientais da SEIPAS ora apoiando também as
atividades do Programa PET do Curso de Serviço Social, que conta com outros
colaboradores na sua aproximação a temática Agenda 21, juventude e meio ambiente dáse na relevância e contemporaneidade do debate e conquistas desencadeadas nas
Conferências Nacionais de Meio Ambiente e Infanto-Juvenil, como ferramentas de
intervenções socioambientais no Brasil. Na importância dessas discussões se traduzirem
em práticas cotidianas no planejamento das políticas ambientais e em oportunidades de
diálogos e ações reais com as comunidades, dentre elas, da juventude através de Oficinas
de Educação Ambiental com os jovens do Projeto Florir Toledo, Toledo-Paraná.
Em especial, relacionadas às 5 possibilidades de conhecimento e troca de saberes
por parte dos participantes no exercício do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado e essencial à saudável qualidade de vida, como defende a atual Constituição
Brasileira de 1988. Pondera-se para reflexão que a maior participação dos jovens
adolescentes de ambos os sexos em atividades focadas nos princípios da educação
ambiental crítica e emancipadora, pode contribuir para a ampliação de oportunidades
formativas integrais para a juventude, ou juventudes, quanto a sua co-responsabilidade em

ambiente e desenvolvimento sustentável pode levá-los a uma maior aproximação destes
na tomada de decisões sobre o meio ambiente em que vivem e o processo de
desenvolvimento que desejam para suas necessidades (sociais, culturais, produtivas,
tecnológicas, ambientais), já que o meio ambiente é entendido como o “conjunto de fatores
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relação ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável como introduz a Agenda 21

físicos, biológicos e químicos que cercam os seres vivos, influenciando-os e sendo
influenciados por eles”. (ROESLER, 2007, p.286).
Segundo o texto da Política Nacional do Meio Ambiente, artigo 3º., a definição de
Meio Ambiente é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. (DIAS,
2001, p. 17). Sendo indispensável à sua sustentação a totalidade dos recursos naturais,
incluindo-se o solo, o clima, os recursos hídricos, o ar, os nutrientes e outros organismos e
elementos a sua sustentabilidade. O meio ambiente não é assim constituído apenas do
meio físico e biológico. É também constituído pelo meio sócio-cultural e sua relação com
os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem e pela mulher. As ações da SEIPAS
e do PETss estão centradas no processo de discussão e reconstrução social por meio da
transformação da realidade socioambiental e do conhecimento de diferentes ordens
produtivas, tecnológicas e culturais e de identidades étnicas, que não escapam à questão
do poder e à produção de sentidos civilizatórios para as estratégias do saber ambiental
(ROESLER, 2007, p. 117).
Procedimentos Adotados

As ações socioambientais e oficinas formativas de Educação Ambiental, focadas em
temas propostos no cronograma de atividades, são planejadas e implementadas de forma
dinâmica, interativa e democrática com a equipe da Unioeste, da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Proteção à Família e participantes dos Projetos Sociais. Prevendo, na

desenvolvidos através da exposição de temas, estudos dirigidos, debates, visitas,
confecção de materiais recicláveis, e outros, de forma metodológica apropriada para
estimular a participação ativa e prazerosa dos participantes. Considerando que os coletivos
jovens envolvidos com temas ambientais, orientam suas ações por três princípios: Jovem
educa jovem; Jovem escolhe jovem, Uma geração aprende com a outra. As atividades
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execução das oficinas, a utilização de materiais didático-pedagógicos acessíveis à equipe

formativas em educação ambiental com crianças, adolescentes e jovens foram
desenvolvidas na sede do Projeto Florir Toledo.

Resultados

Através das atividades foram criados espaços de aprendizagem, interação,
sociabilização de conhecimentos e saberes voltado à formação em educação ambiental
com crianças, adolescentes, jovens e familiares objetivando a consolidação das diretrizes
da Política Nacional de Educação Ambiental, na Unioeste/Toledo, e em espaços
comunitários, com ações socioambientais formativas em educação ambiental, vinculadas a
projetos de ensino, pesquisa e extensão, com a transversalidade do tema: as crianças, os
adolescentes e os jovens na defesa da proteção do meio ambiente e dos diretos humanos,
como forma de subsidiar a implementação e o fortalecimento local de políticas públicas. Foi
possível sensibilizar e oportunizar a capacitação de universitários, crianças, adolescentes
e jovens para o envolvimento ativo nas discussões e decisões que impliquem a proteção
do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável local;

Considerações Finais

Ao decorrer do ano foram elaborados encontros quinzenais no projeto Florir Toledo
– Toledo PR. Nesses encontros foram trabalhados de diferentes temas para os jovens (em
torno de 25 jovens), mas com ênfase na discussão do Estatuto da juventude. Esses

uma relação mais estreita com a comunidade jovem, público que durante as oficinas
observou-se que essa geração jovem preocupa-se com as questões ambientais, e
contribuíram nas oficinas para fortalecer ainda mais a visão crítica e a consciência sobre
os temas. Além disso, notou-se que a união da prática com a teoria é muito importante para

Página

conversas abertas, jogos, além de seminários expositivos. Esses encontros possibilitaram

956

encontros foram realizados de formas dinâmicas, usando recursos como filmes, musicas,

o processo de aprendizado, despertando muito mais o interesse dos participantes das
oficinas.

Forma(s) de contato com a ação
Programa de Educação Tutorial PET Serviço Social – Fone: (45) 33797000 – ramal:
7115 - Unioeste/Toledo. E-mail tutora: mroesler@certto.com.br; marliroesler@hotmail.
Fone: (45) 9 99721937

Número da Correspondência Registrada (CR)
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KUMA ZONE: ESTUDOS SOBRE A CULTURA POP JAPONESA
Ruth Ceccon Barreiros 464 (Coordenadora da Atividade de Extensão)
Participantes: Álvaro José Strassburg Augusto 465, Lidiane Cossetin Alves 466, Lucas
Teixeira Bernardo467

Área Temática: Cultura
Linha de Extensão: Artes Integradas
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Cultura Pop Japonesa; História dos Mangás; História dos
Animês.

Resumo

acadêmica através da Cultura Pop Japonesa, reconstruindo a história do mangá e dos
animês. As reflexões teóricas partiram de Gravett (2008) e Luyten (2005). Nos mais
variados cursos da Unioeste, campus Cascavel, foi demonstrado o interesse pela Cultura
Pop Japonesa, a partir da participação de docentes, graduandos e pós-graduandos.

464

Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística pela Universidade Federal da

Bahia, Professor Adjunto nível B, Centro de Educação, Comunicação e Artes, campus de Cascavel. E-mail:
ruthcb1@hotmail.com.
465

Graduando, Letras-Português/Inglês e suas Respectivas Literaturas, Centro de Educação,

Comunicação e Artes, campus de Cascavel. E-mail: alvarostrassburg@gmail.com..
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Graduanda, Letras-Português/Espanhol e suas Respectivas Literaturas, Centro de Educação,

Comunicação e Artes, campus de Cascavel. E-mail: lidicossetin@yahoo.com.br.
467
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Exporemos o desenvolvimento do Curso Estudos sobre a Cultura Pop Japonesa,

Apresentação

O grupo Kuma Zone buscou o Centro de Educação, Comunicação e Artes para tornar
os estudos do Pop Japonês uma Atividade de Extensão da Unioeste, no campus de
Cascavel. Com a orientação e o auxílio da professora Ruth Ceccon Barreiros, o grupo deu
início aos estudos e preparações do curso Estudos sobre a Cultura Pop Japonesa.
Destarte, essa atividade de extensão ofereceu oportunidades de estudos e reflexões
sobre a Cultura Pop Japonesa, tendo em conta que esta é encontrada, na atualidade, em
manifestações nos quadrinhos japoneses – Mangá – e nas Animações – Animê –,
produções bastante apreciadas, especialmente, pelo público jovem.
Neste ínterim, estudamos os Mangás e, entendemos que o termo “Mangá” se
popularizou no início do século XX e significa, além de HQ (história em quadrinhos),
caricatura e cartuns produzidos no Japão (LUYTEN, 2000, p. 43); e também que suas
origens remetem ao período Nara no séc. VII, com os emakimonos, “imagem em rolo”, que
se trata de uma técnica de pintura, na qual se utilizou madeira para decorar os pergaminhos
de papel e, na maioria das histórias visava à propagação do budismo. Entretanto, o mangá
não poderia ter nascido se a longa herança cultural japonesa não tivesse sido violentamente
sacudida pelos desenhos, caricaturas, tiras de jornal e quadrinhos ocidentais (GRAVETT,
2006, p. 22). Quanto ao Animê, estudamos que este é o termo que define os desenhos
animados japoneses. É a abreviação de animation.

aos sábados, por um período de duas horas a três horas, tempo este em que foi discutido
a teoria e a história de mangás e animês e suas respectivas influências. Os estudos também
contemplaram o RPG - Jogo de Interpretação de Papeis ou Jogo de Interpretação de
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Procedimentos Adotados

Personagens –. Entendemos parte dessas manifestações de arte da cultura popular
japonesa, que fazem parte do cotidiano de muito jovens brasileiros.
A partir de exposição de informações históricas em projeções, oferecida pelos
ministrantes, os participantes da atividade de extensão discutiram acerca das perspectivas
do mangá, que aparece como sinônimo tanto de histórias em quadrinhos como de gibis no
Japão, significando literalmente desenhos divertidos. A maior surpresa dos participantes foi
quanto ao período inicial dos mangás, datado no século XIX, pelo artista plástico e famoso
gravurista de ukiyo-e (xilogravura) Hokusai (1760-1849), para uma série de sketches de
movimentos e expressões registrados em suas viagens.
Em relação aos animês, foram expostas imagens das primeiras animações deste
estilo, que explicavam as características de caricaturas e histórias humorísticas, com a
intensa participação folclórica e de animais antropomorfizados. Foi discutido, dentre todos
os participantes, sobre como essas animações foram desenvolvidas no Japão desde o
começo do século XX, em caráter experimental, que começou a se formar com a entrada
da indústria Toei Company, no mercado, em 1958, com Hakujaden em “A Lenda da
Serpente Branca”, exibido em cinemas no Japão.
Os principais aspectos da metodologia utilizada foram a exposição de projeções dos
conteúdos visuais das temáticas abordadas – a história dos animês, o mangá e a história
do Japão, mangá e comics, as influências da Cultura Pop Japonesa no Brasil –, debatendo,
dentre todos os participantes, acerca dessas mesmas temáticas.
Em todos os encontros, os participantes foram convidados a escrever sobre os
assuntos que gostariam de discutir futuramente: a partir de tais depoimentos foi construído

Resultados
Os encontros foram realizados julho e agosto de 2016, com início das atividades às
14h00 e término às 16h00, na sala 04 do prédio de salas de aula da Unioeste, campus de
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o último encontro. Também foi desenvolvido um workshop sobre Mangá e Comics,

Cascavel. Foram discutidos o surgimento do grupo geek Kuma Zone468 e os dados sobre
os mangás e animês, suas histórias e desenvolvimentos: 1) O Mangá por meio da História
do Japão; 2) Os Arcos da História Japonesa; 3)As principais animações cinematográficas,
em formatos de filmes e em formatos de episódios – longa-metragem e curta-metragem,
respectivamente; 4) Animações ícones, animações de maior bilheteria e com o maior
alcance mundial e, os animês com as mais diferentes técnicas utilizadas para sua produção;
5) História dos animês, partindo das primeiras animações, caricatas e humorísticas, até a
animação ícone Hakujaden – A Lenda da Serpente Branca;
No último encontro, o artista visual Leandro Melo, componente do Studio Melo –
ateliê-escola da cidade de Cascavel-PR, que ensina especificamente o desenho pelo viés
dos Mangás e Comics – ministrou um workshop de desenhos básicos para construção de
personagens

humanos

do

Mangá.

Todos

os

participantes,

descontraidamente,

divertidamente e, ainda assim, com muita seriedade e envolvimento, participaram do
workshop realizando perguntas e desenhando juntamente à explicação do artista
ministrante.
As discussões levantadas foram fundamentadas principalmente em Cultura Pop
Japonesa: Mangá e Animê, de Sonia Luyten (2007) e tornaram a atividade envolvente e
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descontraída com interações e discussões com os demais participantes presentes.

468

Grupo composto pelos discentes da Unioeste: Lucas Teixeira Bernardo – graduando em

Matemática –, Lidiane Cossetin Alves e Álvaro José Strassburg Augusto – graduandos em Letras-Português
Espanhol e Inglês, respectivamente –, dos cursos da Unioeste, campus de Cascavel.

Figura 1 – Pôster de Divulgação do Curso de Extensão Estudos sobre a Cultura Pop
Japonesa.
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Arte Digital do Designer Gráfico Leonardo Aparecido Caracho.

Figura 2 – Resultado de dois participantes do wokrshop “Mangá e Comics”,
ministrado pelo artista Leandro Melo.

Considerações Finais

Ao fim das atividades, notamos uma aprendizagem demasiadamente satisfatória
acerca da história do Japão e do desenvolvimento dos mangás e, posteriormente, dos
animês. Os inscritos foram muito participativos, o que resultou em atividades produtivas,
interessantes e divertidas, destacadamente a atividade de desenho de mangás e comics,
ministrado pelo artista Leandro Melo.
Outro aspecto que muito surpreendeu o grupo ministrante da atividade de extensão,
Kuma Zone, foi a participação de discentes dos cursos de Matemática, LetrasPortuguês/Inglês e Letras-Português/Espanhol e, da participação de uma docente do curso
de Letras-Português/Espanhol, todos da Unioeste, campus Cascavel, também da
participação de estudantes do Ensino Fundamental e Médio dos Colégios de Cascavel e,
de uma discente de Arquitetura e Urbanismo da Unipar, demonstrando um resultado incrível
acerca da integração de Cursos e Instituições de Ensino da cidade de Cascavel.

Formas de contato com a ação

ou através dos endereços de e-mail supracitados.

Número da Correspondência Registrada (CR)
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< https://www.facebook.com/kumazone1/>
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O contato com o grupo Kuma Zone, ministrante do curso Estudos sobre a Cultura

CR sob o número 48329/2016
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LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS E MATERIAIS DE ENGENHARIA - LEME:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIAS
Giovanna Patrícia Gava470 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Maxer Antônio Rosa471, Ricardo Rocha de Oliveira472
Área Temática: Tecnologia e Produção
Linha de Extensão: Desenvolvimento Tecnológico
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: ensaios laboratoriais; prestação de serviço; consultoria.

Resumo

O projeto de prestação de serviço do Laboratório de Estruturas e Materiais de
Engenharia (LEME), do campus de Cascavel da Unioeste, foi criado com o objetivo principal
de promover a cooperação técnico-científica entre a Universidade e a comunidade externa,
por meio da prestação de serviço e consultorias técnicas, promovendo a disseminação dos
conhecimentos desenvolvidos na Universidade. O Laboratório de Estruturas e Materiais de
Engenharia – LEME presta serviços para a comunidade externa à Unioeste desde julho

atividade de extensão de caráter permanente. Neste artigo são apresentados os principais
resultados desta atividade desde a sua implantação.
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Doutora, Engenharia Civil, CCET, Cascavel. E-mail: gpgava@gmail.com.
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2010, quando foi aprovado o primeiro Projeto de Prestação de Serviço. Diante dos bons

Apresentação
O Laboratório de Estruturas e Materiais de Engenharia – LEME dispõe de
equipamentos, espaço físico e pessoal técnico que o capacita na prestação de serviço em
determinadas áreas da Engenharia Civil, destacando-se os serviços de controle de
qualidade, verificação

das características

físicas de

determinados

materiais e

desenvolvimento de novos produtos no âmbito da Construção Civil. Aliado a isto, o LEME
possui equipamentos que não estão disponíveis em nenhuma outra empresa ou Instituição
da cidade de Cascavel (PR), o que o qualifica como único habilitado a realizar determinados
ensaios de caracterização de materiais de construção. Os docentes deste laboratório
destacam-se por atuarem em pesquisas nas áreas de agregados, aglomerantes,
argamassas, concretos, madeiras, estruturas de concreto e estruturas de madeira,
indicando assim a capacidade técnica do pessoal envolvido no projeto.
A qualificação da estrutura física do laboratório, que vem sendo ampliada
anualmente por meio de investimentos realizados com recursos gerados do projeto de
prestação de serviço, aliada a capacitação dos professores e agente universitário
envolvidos, permite o atendimento à comunidade externa da área de Construção Civil, por
meio da realização de diversos ensaios laboratoriais e consultorias.

Procedimentos Adotados
Os serviços prestados pelo LEME são divididos em três categorias: TIPO A: Ensaios
laboratoriais; TIPO B: Consultorias para auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e

Os serviços realizados em 2016 foram exclusivamente do Tipo A, que consistem na
realização de ensaios laboratoriais que visam à caracterização ou verificação da qualidade
de materiais de construção civil. Os ensaios são conduzidos de acordo com as normas
nacionais ou internacionais, vigentes para cada tipo de material ensaiado, sendo realizados
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novas tecnologias e TIPO C: Consultorias no caso de sinistros, conforme detalhado por

pelo técnico do laboratório, sob a supervisão do docente especialista no ensaio, ocorrendo
casos excepcionais realizados diretamente por docentes. Os resultados obtidos nos
ensaios são fornecidos ao cliente através de laudos técnicos, sempre verificados e
assinados pelo coordenador do projeto. Para a emissão de laudos técnicos é necessário
que o docente responsável esteja devidamente cadastrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR. Como parte da regularidade da prestação
de serviço, mensalmente é recolhida uma Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
para o devido registro junto ao CREA-PR, referente ao exercício profissional realizado na
atividade. Em função dos equipamentos disponíveis no laboratório e da capacitação técnica
dos docentes envolvidos, o Laboratório tem uma relação dos tipos de ensaios que podem
ser realizados. Nesta relação estão especificadas as quantidades de materiais que devem
ser trazidas ao laboratório (tamanho da amostra) e o valor cobrado para cada ensaio.
Normalmente o preço do ensaio é definido por unidade de material ensaiado.
Os serviços são solicitados pelo cliente ao LEME, sendo preenchido, no momento
da requisição do serviço, um formulário no qual são identificados os tipos de serviços a
serem realizados, os docentes responsáveis, prazo para execução e custo.
A gestora dos recursos financeiros deste projeto é a FUNDEP – Fundação de Apoio
ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, de forma que o pagamento dos serviços
é feito pelo solicitante diretamente à essa Fundação, e o laudo técnico do serviço prestado
é entregue ao solicitante somente após o pagamento do valor estipulado.
Os recursos oriundos desta atividade de extensão são aplicados da seguinte forma:
pagamento do técnico do laboratório que executa os ensaios (20% da receita), pagamento
de previdência social (20% do valor pago ao técnico), pagamento da FUNDEP (10% da

seguinte forma: compra de materiais para a realização de aulas práticas para as diversas
disciplinas do Curso de Engenharia Civil; compra de equipamentos novos para as aulas
práticas, para realização de pesquisas e para o incremento dos ensaios oferecidos pela
prestação de serviço; compra de normas técnicas e bibliografia das áreas atendidas pelo
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receita), repasse para o Campus de Cascavel da Unioeste (5% da receita), pagamento de

LEME; manutenção, conserto e calibração dos equipamentos de ensaios. Os docentes
envolvidos no projeto não recebem remuneração pelas atividades realizadas. A aplicação
destes recursos está devidamente detalhada nos relatórios anuais do projeto de prestação
de serviço aprovados institucionalmente.

Resultados
Nas Figuras 1 e 2 são apresentados os números de empresas atendidas e de
amostras ensaiadas anualmente pelo projeto de prestação de serviço do LEME.

Figura 1 – Número de empresas
atendidas anualmente.

Figura 2 – Número de amostras
ensaiadas anualmente.

Observa-se na Figura 1 que no período de 2011 a 2015 era atendida anualmente
uma média de 35 empresas e no ano de 2016 houve um aumento no número de empresas
atendidas, totalizando 53. No ano de 2010, o número de atendimento foi abaixo da média,
pois os trabalhos do projeto iniciaram somente em julho.

2015 houve uma pequena queda. No ano de 2016, em virtude do maior número de
empresas atendidas, houve um aumento no número de amostras ensaiadas.
Na Tabela 1 são apresentados os números de amostras para cada tipo de ensaio
realizado e os respectivos percentuais.
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Na Figura 2 observa-se que houve um aumento no número de amostras ensaiadas

Conforme já apresentado por Oyamada et al (2015 e 2016), dentre os serviços
realizados o que apresenta maior quantidade realizada (ou maior incidência de atividade)
é o ensaio de determinação a resistência à compressão de corpos de prova cilíndricos de
concreto, seguido de resistência à compressão de peças de concreto para pavimentação.
Em 2015 iniciou uma procura pelo ensaio de determinação da resistência à
compressão diametral em tubos de concreto, correspondendo ao sexto ensaio mais
procurado naquele ano (Oyamada et al, 2016). Em 2016, esta procura aumentou de forma
que se tornou o ensaio com o terceiro maior número de amostras. A maior demanda para
ensaios de caracterização de tubos de concreto foi motivada pelas obras do Programa de
Desenvolvimento Integrado (PDI) de Cascavel, que contempla adequações no sistema de
drenagem urbana; pelas obras de duplicação de algumas rodovias próximas a Cascavel,
tais como BR 369 e BR 163 e pelas obras de loteamentos residenciais construídos no
perímetro urbano de Cascavel.
Tabela 1 – Tipos de ensaios realizados e respectivas quantidades realizadas.

2072

71,7

Resistência à compressão de peças de concreto para pavimentação
Resistência à compressão diametral em tubos de concreto

434
126

15,0
4,4

Resistência à tração na flexão de corpos de prova prismaticos de concreto

58

2,0

Resistência à compressão de corpos de prova extraídos
Resistência de aderência à tração de argamassa de revestimento

37
36

1,3
1,2

Resistência à compressão de Cimento Portland

27

0,9

Resistência à compressão e absorção em blocos de concreto
Absorção de tubos de concreto

18
16

0,6
0,6

Módulo de Elasticidade do concreto

15

0,5

Absorção de peças de concreto para pavimentação
Resistência à compressão em corpos de prova de argamassa

15
14

0,5
0,5

Resistência à tração na flexão de corpos de prova prismáticos de argamassa

12

0,4

9
2889

0,3
100,0

Resistência à compressão em prismas de blocos de concreto
TOTAL

A necessidade de realização de um maior número de ensaios em tubos de concreto
motivou o Laboratório a investir na montagem de um pórtico de ensaio exclusivo para a
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Número de
amostras Percentual
ensaiadas

Tipo de ensaio

realização de ensaios em tubos de concreto. Este pórtico permite o ensaio de tubos com
diâmetro variando entre 400 e 1500 mm. A aquisição deste pórtico de ensaio foi viabilizada
com os recursos próprios gerados pelo projeto de prestação de serviço. Na Figura 3 são
apresentadas imagens do pórtico de ensaio construído no LEME.

Figura 3 – Pórtico construído para o ensaio de tubos.
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1. A promoção do conhecimento, pois muitos ensaios solicitados pelas empresas não são
desenvolvidos em aulas práticas das disciplinas. Assim, os docentes e agente universitário
envolvidos no projeto tem que estudar, compreender e equipar o laboratório para a
realização destes ensaios especiais. Isto promove o crescimento destes envolvidos, mas
também permite que alunos dos cursos de Engenharia que tem acesso ao laboratório
acompanhem os ensaios realizados.
2. A garantia ao LEME de recursos próprios, os quais são investidos em materiais,
manutenção de equipamentos, aquisição de novos equipamentos e, com isso, a
viabilização do desenvolvimento de novas pesquisas e práticas de laboratório, tanto para
as atividades de ensino, pesquisa e extensão, atendendo a comunidade interna e externa.
Vários trabalhos de conclusão de curso e pesquisas de alunos e docentes do Curso de
Engenharia Civil da Unioeste só têm sido viabilizados, a partir dos recursos obtidos no
projeto e revertidos para o LEME, assim como apoio a melhorias em instalações que
apoiam atividades de outros cursos do campus Cascavel.
3. Os recursos obtidos no projeto, além de reduzir a dependência do custeio da
administração do Campus e permitir a aplicação dos recursos do governo do Estado em
outros setores, cria uma condição de confiabilidade na realização das atividades do
Laboratório.
4. O oferecimento, à comunidade externa da construção civil, apoio às iniciativas de
empresas e profissionais em garantir e melhorar a qualidade de seus produtos e serviços
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As principais contribuições do projeto de prestação de serviços no LEME são:

de engenharia, criando uma importante forma de interação e relacionamento com o setor
produtivo regional.
5. A formação de recursos humanos, por meio do oferecimento de estágio para alunos de
ensino médio oriundos de cursos técnicos. O LEME, em 2016, além da vaga de estagiário
de nível médio remunerado, oportunizou a seis alunos do Curso de Edificações do CEEP –
Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto a realização de seus
estágios obrigatórios.

Dentre as principais dificuldades encontradas para a realização da atividade de
prestação de serviço estão:
1. Falta de recursos humanos. De forma permanente, o LEME conta com apenas um técnico
de laboratório – agente universitário, auxiliado por um estagiário de nível médio. Este
técnico tem que atender as atividades de ensino e pesquisa e também a prestação de
serviço. Esta falta de recursos humanos tem inviabilizando a ampliação dos serviços
prestados pelo LEME, uma vez que as atividades de ensino e pesquisa são priorizadas,
ante as atividades de prestação de serviço.
2. Dificuldade de apoio financeiro institucional para a manutenção de equipamentos e
aquisição de materiais de consumo. Atualmente, todas as despesas do LEME, sejam elas
para atividades de ensino ou pesquisa, além da manutenção de suas instalações e
equipamentos são garantidas com os recursos deste projeto de prestação de serviço. O
campus de Cascavel da Unioeste contribui apenas com o pagamento do estagiário de
nível médio. Este comprometimento dos recursos em manutenção de atividades inviabiliza
a aquisição de novos equipamentos, de custo normalmente elevado, e que poderiam
potencializar as atividades de pesquisa e prestação de serviço.

Considerações Finais

Os benefícios da atividade de prestação de serviço demonstram a importância da

prestação de serviço, ou seja, nos últimos anos caso o projeto não tivesse gerado recursos,
as atividades práticas de disciplinas dos cursos de Engenharia do Campus Cascavel teriam
dificuldades de serem concretizadas, bem como quase todas as pesquisas desenvolvidas
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sua continuidade. Contudo observa-se, com certa preocupação, que as atividades de

neste laboratório não poderiam ter sido realizadas, afetando a formação dos acadêmicos e
impossibilitando a interação com a comunidade regional da Construção Civil.

Forma(s) de contato com a ação
O Laboratório de Estruturas e Materiais de Engenharia – LEME está situado no piso
térreo no prédio de Desenvolvimento de Protótipos do Campus de Cascavel da Unioeste.
O telefone para contato é o 45 3220 7236 e o e-mail é leme.unioeste@gmail.com.

Número da Correspondência Registrada (CR)

CR n° 36936/2012.
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Taliny Luiza Tonini478, Valmir Barbosa Gozzblr479

RESUMO:
Este artigo apresenta uma revisão de literatura realizada pelo Grupo de
Extensão em Fisioterapia Desportiva, do curso de Fisioterapia da Unioeste, campus
de Cascavel. O objetivo geral é caracterizar estudos que tratem sobre o perfil de
lesões esportivas em atletas do Judô, mencionando os mecanismos, principais lesões,
segmentos afetados, causas e aspectos correlacionados ao treinamento esportivo. O
intuito desse levantamento prévio serviu como subsídio teórico para elaborar
avaliações e intervenções em atletas participantes do projeto.
Palavras-chave: Judô; Lesões Esportivas; Fisioterapia

1. APRESENTAÇÃO
O Judô é uma arte marcial esportiva que significa “caminho suave”, elaborada
pelo professor de Educação Física Jigoro Kano, no Japão, em 1882. Seus objetivos
são desenvolver o aspecto físico, mental e espiritual. Esta arte marcial chegou ao
Brasil no ano de 1922, em pleno período da imigração japonesa (AKOTO, 2017).
Foi inicialmente idealizada para a prática por homens com vigor físico e
posteriormente foi estendida para mulheres, crianças, idosos e pessoas com

quadrado (de 14 a 16 metros de lado), sendo que cada luta dura até cinco minutos.
O vencedor deve conquistar o primeiro “ippon”. Se ao final da luta nenhum judoca
conseguir o ippon, vence aquele que tiver mais vantagens (AKOTO, 2017).
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deficiência, ampliando assim o número de praticantes e de federações no mundo.

O Judô é classificado como um esporte de contato e segundo AKOTO (2017)
exige um alto equilíbrio por parte do atleta, visto que, a maioria do tempo está sujeito
a movimentos inesperados impostos pelo seu adversário, os quais poderão ocasionar
lesões esportivas em diversos segmentos corporais. No contexto esportivo, o papel
do fisioterapeuta no Judô é imprescindível para prevenir ou reabilitar as lesões nos
atletas, seja em contexto de treinamento ou competição.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 LESÕES ESPORTIVAS NO JUDÔ
As lesões nos esportes de alto rendimento, segundo CARAZZATO et al., (1995)
e NIGG (1988) tendem a crescer em paralelo ao número de praticantes, de esportes
e de modalidades praticadas. Porém, tais variáveis sofrem desvios de acordo com o
tempo de prática, as condições e tipo de treino, o perfil do atleta e a presença ou não
de uma equipe de saúde.
De acordo com a Federação Paulista de Judô (2016), Jigoro Kano definiu três
princípios filosóficos para o Judô, sendo JU, o significado para suavidade;
SEIRYOKU-ZEN-YO, para máxima eficiência com mínimo esforço; JITA-KYOEI, para

suavidade”. Esse esporte é parte de uma cultura completa, já que o corpo é utilizado
em todos os seus segmentos com grande harmonia, flexibilidade e força.
Para que um atleta de alto rendimento obtenha bons resultados, faz-se
necessária uma boa preparação desportiva, tendo como objetivos a preparação
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bem-estar e benefícios mútuos. Além disso, classifica a palavra em dois termos: “JU”

técnico-tática, física e psicológica de acordo com a modalidade escolhida.
PLATONOV (2008) argumenta que são tarefas básicas no processo de preparação: o
conhecimento integral da técnica e tática; as capacidades motoras e funcionais do
organismo em alto nível de desenvolvimento; conhecimentos teóricos e experiência
prática necessária para treinar e competir; preparação psicológica adequada; o
aperfeiçoamento dos aspectos da preparação e utilizá-los na prática. A partir da
junção de todos esses conceitos serão elaborados exercícios concretos e específicos
para a determinada modalidade.
Concomitante a essa preparação desportiva, PRENTICE (2012) insere como
um importante elemento, a fisioterapia preventiva, tendo um papel relevante nessa
área, uma vez que atua inter e multidisciplinarmente com outras profissões para
manter o bem-estar físico, social e psíquico dos atletas de alto rendimento. O autor
ainda completa, dizendo que fisioterapeutas devem atuar não apenas reabilitando e
dando condições para o atleta retornar as suas atividades, mas também evitando
futuras lesões. Declara também que o estudo biomecânico do aparelho locomotor é
de grande auxilio dos fisioterapeutas, devido ao fato de que todo exercício físico
acarreta em sobrecarga desse aparelho, possibilitando, ao profissional, reconhecer
lesões e, posteriormente, patologias, passíveis de intervenções dessa natureza.
Ainda segundo PRENTICE (2012), a importância do trabalho preventivo é a
execução segura dos movimentos, gerando um elevado padrão de qualidade e
desempenho e consequentemente um maior grau de eficiência. Porém, para explorar
seu corpo ao máximo, ter os melhores resultados possíveis, isso demandaria do atleta

prejudicando seu rendimento por um período de tempo até sua nova adaptação.
Sendo assim, uma lesão traria prejuízo não somente ao atleta lesionado, mas a toda
sua equipe e profissionais envolvidos, inclusive, financeiramente, pois os
patrocinadores dependem dos resultados para as aplicações futuras.
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disciplina e treino árduo. Nessas condições, uma lesão faria com que o atleta

2.2 TREINAMENTO ESPORTIVO NA MODALIDADE DO JUDÔ
Treinamento esportivo é uma atividade sistemática que visa proporcionar
alterações morfológicas, metabólicas e funcionais que possibilitem o consequente
incremento dos resultados competitivos (ALMANSBA et al., 2008). A fim de promover
as adaptações desejadas, o atleta deve receber estímulos adequados; logo, o controle
das cargas de treinamento é imprescindível para o sucesso do processo de
treinamento (ALMANSBA et al., 2008).
Nas artes marciais, assim como em outros tipos de atividades intermitentes,
este tipo de controle de carga é bastante complexo, devido à natureza da modalidade
e aos diversos métodos de treinamento na preparação destes atletas.
Segundo Djakov citado por Weineck (ALMANSBA et al., 2008), o caminho para
a perfeição técnica no esporte é definido, em primeiro lugar, pelo nível inicial da
técnica e pelas experiências motoras adquiridas. Nota-se que os judocas com melhor
treinamento em coordenação aprendem mais depressa a execução tecnicamente
correta do que outros que possuem um repertório de movimentos menor e uma base
coordenativa restrita. PRENTICE (2012) afirma que o atleta precisa, igualmente, de
movimentos básicos, mas, principalmente, da capacidade para saber modificar, unir e
combinar a sua execução e/ou aplicá-la conforme a situação de luta.
O Judô é um esporte de combate olímpico que exige capacidade de resistência
para se recuperar de suas ações intermitentes de alta intensidade, incluindo lances e

Fatores de risco que podem originar lesões seriam a dismetria dos membros
inferiores, laxidez ligamentar, calcâneo varo ou calcâneo valgo, mas existem outros
fatores de risco tais como, histórico de lesões do atleta e os esportes que abrangem
movimentos de impulsão/salto e corrida com mudanças bruscas de velocidade
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técnicas de luta, e em resposta a longas competições e sessões de treinamento

(MURPHY, CONNOLLY, BEYNNON, 2003), em que o judô se encaixa pela alta
intensidade das propulsões geradas, e as alterações de velocidade frequentes por ser
um esporte de movimentos de explosão frequentes.
No Judô a incidência de lesões é maior no sexo masculino do que no sexo
feminino. No sexo masculino existe uma maior incidência de lesões a nível da cabeça
e região cervical, seguindo os membros e em último o tronco. No sexo feminino o
padrão é semelhante. Nos atletas masculinos a lesão mais comum é a laceração
enquanto nas atletas femininas é a contusão. (JAMES, PIETER, 2003).
Com argumentação de manutenção da cultura, as artes marciais lutam contra
as mudanças na sua prática, mantendo modelos de treinamento arcaicos e
inadequados. Desta maneira, vive-se atualmente um conflito entre as novas práticas
de treinamento desportivo voltado para o rendimento, que seria altamente adequada
na prática do judô competitivo, e o judô “tradicional”, preso às suas origens e métodos
antigos de prática desportiva (ALONSO et al., 2008).
Quanto às áreas do conhecimento, os técnicos entrevistados, colocam a
história, filosofia e ética do Judô em primeiro plano, seguido das técnicas e arbitragem
da modalidade, aparecendo apenas no quinto posto, teoria do treinamento desportivo
e no último posto, gestão de marketing desportivo. Isso nos leva a crer, que esses
técnicos não possuem na sua grande maioria, atletas de maior expressão competitiva,
pois não se preocupam ou consideram importantes algumas áreas indispensáveis
para o sucesso competitivo (ALONSO et al., 2008).
Nota-se preferência pelos conhecimentos específicos do Judô em detrimento

preta ou graduação superior”, ou seja, para esses técnicos as outras áreas do
conhecimento estão sempre atrás daquelas que estejam refletindo o “poder místico”
que envolve esses conhecimentos e a tradição da modalidade (ALONSO et al., 2008).
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a, por exemplo, teoria do treinamento desportivo, fisiologia e biomecânica. Essa

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O judô apresenta, em sua prática, um considerável risco para ocorrer lesões,
tendo em vista os movimentos inesperados do praticante e seu oponente. Diante
disso, há uma preocupação de caráter preventivo, a partir dos treinos, e com a
atuação do profissional fisioterapeuta para minimizar a ocorrência de lesões. A
fisioterapia é, portanto, o tratamento mais utilizado pelos atletas, uma vez que estes
conseguem, após as lesões, retornar às competições com a mesma eficiência de
anteriormente.

Forma(s) de contato com a ação

O Projeto em Extensão em Fisioterapia Desportiva pode ser contatado por meio
do email: fisionoesporteunioeste@gmail.com. Além do contato telefônico, no setor de
Ortopedia do Centro de Reabilitação Física da Unioeste (CRF), pelo número (45)
3220-7319.

Número da Correspondência Registrada (CR)
O Projeto em Extensão em Fisioterapia Desportiva da Unioeste não apresenta
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Resumo

O estudo do texto literário contribui na formação de um leitor crítico e é uma atividade
promotora de igualdade social. Assim, as ações deste projeto pretendem levar aos
professores e estudantes da rede pública e privada de Cascavel e comunidade externa em
geral, atividades de incentivo à leitura, à prática de interpretação e análise de textos
literários, assim, como apoio à formação continuada dos docentes com o intuito de tornálos multiplicadores dos processos de incentivo à leitura da literatura nas escolas.

Apresentação

Possibilitar à população o acesso ao aprendizado da leitura é a chave importante
para o sujeito como ser social. Neste sentido, a literatura atua como porta para a
compreensão do mundo, fato que, em muitos casos, é desconhecido por um grande setor
da população brasileira que não teve oportunidade de ser iniciada na prática da leitura
crítica. Assim, “a literatura, que durante séculos ocupara um papel relevante na vida social,
tornou-se cada vez menos importante. Na ‘sociedade do espetáculo’, a escrita literária fica
confinada a um espaço restrito na mídia, pelo fato de se prestar pouco à espetacularização”
(PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 177). Portanto, consideramos que é dever da família, a
escola e, especialmente, a universidade pública resgatar o valor da arte literária como
componente fundamental na formação integral dos indivíduos.
A universidade é o espaço no qual tal processo de leitura é matéria de Ensino e

tarefas. As atividades extencionistas são um canal privilegiado deste fluxo de construção e
compartilhamento de saber, já que elas podem, de forma única, constituir-se no diálogo da
universidade com a sociedade.
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Campo de Pesquisa. Quando os resultados aí alcançados forem, de forma efetiva,

Neste sentido, o fato da leitura no âmbito da escola não se limita à simples ação de
decifrar ou decodificar os signos linguísticos. Segundo Orlandi (1988, p. 10) a leitura “é o
momento crítico da produção da unidade textual, da sua realidade significante. É nesse
momento que os interlocutores se identificam como interlocutores e, ao fazê-lo,
desencadeiam o processo de significação do texto”. Fato que nos remete a que obter o
pleno conhecimento e domínio da arte de ler constitui-se em uma caminhada, um processo
em que cada novo passo aprendido abre inúmeras possibilidades e indica novos rumos a
prosseguir. De acordo com esta ideia, o texto literário, por sua natureza aberta, é um dos
meios mais preciosos para seu aprendizado que, necessariamente, começa pelo incentivo
à leitura nos primeiros anos de formação escolar.
Segundo a concepção de Bakhtin (1981, p. 280), “a linguagem não é algo neutro que
pode passar fácil e livremente para a propriedade particular das intenções do falante. [...].
Apropriar-se dela, forçá-la a se submeter às nossas próprias intenções e inflexões é difícil
e complicado”. Esta concepção bakhtiniana de linguagem como fenômeno social, vinculada
à formação do sujeito pela alteridade, em que este está inserido em um contexto, sendo,
pois, permeado e constituído pelos discursos que o circundam, tem uma aproximação direta
com a ênfase que se dá neste contexto ao processo geral de educação.
Como objetivo geral tem-se o de desenvolver atividades extencionistas junto aos
acadêmicos do Curso de Letras e aos professores e estudantes da rede pública e privada
de Ensino em Cascavel e comunidade externa em geral, voltadas ao incentivo da leitura e
à prática da abordagem ao texto literário nas escolas, a fim de incentivar a formação do
hábito da leitura e subsidiar atividades educativas promovidas pelos professores que geram

Procedimentos Adotados
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a prática da leitura do texto literário no Ensino Fundamental e Médio.

As distintas atividades desenvolvidas, vinculadas a este projeto de extensão,
buscam, de modo geral, o incentivo à formação do hábito de leitura e a prática desta no
contexto escolar. Assim, tais ações de incentivo à leitura estão direcionadas aos estudantes
do Ensino Fundamental e Médio – rede pública e privada da cidade de Cascavel, bem como
estudos voltados às teorias de análise literária e suportes à formação continuada dos
professores, também da rede pública e privada de Cascavel e comunidade externa em
geral. As atividades que fazem parte das iniciativas extensionistas são desenvolvidas ao
longo da vigência deste projeto e para a execução dos propósitos mencionados, os
procedimentos metodológicos adotados são de natureza variada dentre as quais
destacamos para este trabalho os seguintes:
1- Cursos de formação continuada em língua espanhola (curso de 45 horas);

2- Palestras sobre o ensino de literatura e cultura;
3- Oficinas de “Contação de histórias” (oficina de 20 horas);
4- Elaboração de material didático para o ensino de Literatura pré-colombiana nas escolas;
5- Literatura e outras artes: Literatura e música no ensino de língua espanhola (atividade
itinerante);
6- Apresentações de caráter cultural interdisciplinar – Literatura e Música.

e natureza variada, adotam procedimentos adequados às modalidades propostas e
condizentes com os assuntos abordados, apresentados em seus respectivos formulários.
Ao término de cada uma são elaborados, além dos relatórios próprios, trabalhos científicos
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7- Encontros com professores da rede municipal de educação.

(artigos e/ou resumos) a serem apresentados em eventos de carácter regional, nacional e
internacional.

Considerações Finais
Espera-se, com as atividades extencionistas aqui elencadas e sua realização,
contribuir de maneira efetiva e significativa com os docentes e os alunos, tanto da
UNIOESTE quanto da rede de ensino pública e privada da cidade de Cascavel, e a
comunidade externa em geral na revitalização do emprego do texto literário na prática
educacional e na formação de leitores capazes de abordar o texto literário. Assim, mediante
a leitura crítica, e reflexiva, possa-se dele extrair seus significados mais relevantes,
auxiliando por um lado, na formação do gosto pela leitura e, por outro, na formação de
profissionais da área da educação no que diz respeito à instrumentalização sobre a
abordagem do texto literário.
As ações a serem desenvolvidas visam oferecer a posse dos principais aspectos
teóricos e práticos que se relacionam com a leitura, a formação do leitor e a prática de
interpretação e análise do texto literário e contribuir na formação integral do cidadão
brasileiro como sujeito leitor, crítico e reflexivo. Desse modo, considera-se que, partindo
desta prática e do incentivo à leitura do texto literário, este cidadão consiga refletir sobre
sua realidade social e cultural e repense seu papel como agente de cambio da sociedade.

Coordenador do Programa PELCA – email: chicofleck@yahoo.com.br.
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Resumo

Buscou-se com o projeto contribuir com as disciplinas de Prática de Ensino de Língua
Portuguesa e Literatura I e II, ministradas nos 3º e 4º anos do curso de Letras –
Português/Alemão/Espanhol/Inglês, no câmpus de Marechal Cândido Rondon, no que
tange à análise de obras literárias contempladas pelo vestibular da Unioeste para os anos
de 2018, 2019 e 2020, além de oportunizar a discussão a respeito dos critérios de correção
da redação do vestibular da Unioeste, vez que, recorrentemente, solicita-se aos estagiários
que ministrem atividades de estágio relacionadas a esses conteúdos.
.

Apresentação

Uma das etapas de formação vivenciadas pelos acadêmicos de Letras diz respeito
ao Estágio Supervisionado. Nos terceiro e quarto anos do curso, todos os acadêmicos
possuem a obrigatoriedade de cumprir regência no Ensino Fundamental e no Ensino Médio,
respectivamente. Cabe à disciplina de Prática de Estágio Supervisionado em Língua
Portuguesa e Literatura I e Prática de Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa e
Literatura II, bem como às disciplinas de Prática das Línguas Estrangeiras, proporcionarem

entre o “ser aluno” e o “ser professor”. E é nesse lugar de mediação e construção de
saberes que se manifestam de forma acentuada as demandas do ambiente escolar.
Uma das demandas observadas com nitidez diz respeito às questões que tratam do
vestibular. Frequentemente, solicita-se aos estagiários que os conteúdos programáticos do
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aos discentes atividades que auxiliem na realização dessa importante fase de sua

vestibular da Unioeste sejam abordados durante o estágio. Quando a regência ocorre no
Ensino Médio, a proposição de que seja trabalhada algumas das obras indicadas no
conteúdo do vestibular é ainda mais habitual. Tal constatação demonstra a necessidade
constante de que os acadêmicos estejam atualizados no que diz respeito ao conhecimento
e à análise das obras de literatura elencadas no conteúdo do vestibular, bem como em
relação aos conteúdos concernentes à proposta de redação.
Considerando que as obras do vestibular são selecionadas trienalmente, e que
recentemente ocorreu a divulgação da nova listagem de obras que farão parte da prova de
vestibular da Unioeste para 2018, 2019 e 2020, torna-se não apenas viável, mas
extremamente relevante, oferecer o presente curso para ambas as turmas em estágio, com
a finalidade de revisar e aperfeiçoar as questões que envolvem a análise literária. Da
mesma forma, é importante abrir espaço de debate e aquisição de conhecimento aos
professores orientadores de estágio, visto que nem todos são da área específica de
literatura e língua portuguesa.
Para tanto, professoras e pesquisadoras de Literatura Brasileira com grande
experiência na área e professores que compõem a Comissão Permanente de Correção de
Redação do Vestibular dispuseram-se a contribuir voluntarimanete, socializando os seus
amplos conhecimentos e contribuindo de forma decisiva para que os acadêmicos de Letras
experimentem o momento de estágio com a maior excelência possível em sua formação.
Conforme observa Paulo Freire,
na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão
crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode

epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise e maior comunicabilidade exercer
em torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade. Por outro lado, que quanto mais
me assumo como estou assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso,
do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. Não é possível a
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melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de

assunção que o sujeito faz de si numa certa forma de estar sendo sem a disponibilidade
para mudar. Para mudar e de cujo processo se faz necessariamente sujeito também.
(FREIRE, 1996, p. 22 – grifos do autor)

Ora, é mister que se oportunize ao acadêmico o contato com maior número de
perspectivas teóricas possíveis. É fundamental que o discente perceba que as disciplinas
cursadas ao longo da graduação não o tornaram completamente pronto para a docência,
mas, que a prática docente envolve formação permanente, mudança constante, atualização
frequente. Conforme assevera Freire (1996), o professor precisa ter consciência de que é
um ser “inacabado”, que necessita sempre de um conhecimento a mais, que o ensino está
intimamente ligado à pesquisa, dela não podendo nunca prescindir. E deve também o
educador ter consciência de que há distintas perspectivas de análises, formas de trabalho
diversas. Além disso, objetivou-se que os acadêmicos compreendam que o ensino da
literatura e da leitura literária não pode ser reduzido a algo mecânico e simplista,
especialmente quando o professor ou estagiário organizam conteúdos e atividades visando
preparar os alunos para o importante e decisivo momento do vestibular, rompendo-se com
a ideia de que “bastam resumos” para que o aluno possa ter boa nota na prova de literatura.
Como assinala Cosson, citando Rechou,
“una buena ‘educación literaria’ es la mejor ayuda para la formación lectora y para
la fijación del hábito lector”, sendo que para isso “es imprescindible que los mediadores
puedan analizar las obras literarias desde los paradigmas teóricos más adecuados en cada
situación para realizar la práctica correspondiente” (RECHOU, 2012, p. 368-369 apud

A leitura literária na escola, portanto, precisa ter objetivos e práticas pedagógicas
bem definidos que não devem ser confundidos simplesmente com o ensinar um conteúdo
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COSSON, 2015, p. 169).

sobre a literatura, nem com uma simples atividade de lazer. Assim como é preciso superar
a dicotomia da divisão ente leitura ilustrada e leitura aplicada em favor da presença de
ambas na formação do leitor, também é preciso que se supere a oposição entre ensinar e
mediar em favor da aprendizagem da leitura literária. Só assim [...] teremos um professor
que ao ser mediador ensina e ao ser professor media, desenvolvendo a competência
literária de seus alunos dentro de uma comunidade de leitores que elabora, recria, debate,
enfrenta, questiona, adota, refunde e inventa na sala de aula e na escola os modos de ser
e estar no mundo. (COSSON, 2015, p. 169).

Em relação à redação do vestibular, é importante salientar que esta prova é
considerada um desafio para os docentes do Ensino Médio e para os vestibulandos, pelo
peso que a ela é atribuído em relação ao escore final. Como a Banca Permanente de
Correção de Redações do Vestibular da Unioeste expõe publicamente os critérios de
avaliação/correção dos textos, é relevante que se aborde no projeto estes critérios, os
pesos para cada um deles, a sistemática de correção, bem como a perspectiva da redação
do vestibular da Unioeste que é a dos gêneros textuais e discursivos. Neste sentido, com o
projeto, está sendo possível contribuir para a formação dos estagiários e dos professores
em relação à produção e correção de textos, uma vez que os critérios utilizados para a
avaliação de textos baseados em Bakhtin (1990; 1992), Costa Val (1999), e na Linguística
Textual (KOCH, 1997, 2000), além da gramática normativa, poderão ser aplicados em
outras e diferentes situações de correção de textos. Os critérios de correção dos textos
utilizados são os que estão expostos em Cattelan e Lottermann (2009).
A partir desses prismas fundamentou-se o projeto em questão. Oportunizou-se a
reflexão conjunta a respeito de temas recorrentes no estágio supervisionado,
especialmente por meio do trabalho com a literatura e redação para o vestibular da
Unioeste, possibilitando a ampliação de olhares e perspectivas sobre um objeto comum,
favorecendo, assim, a constante interrelação entre ensino, pesquisa e extensão,
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um espaço de
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acadêmicos-estagiários, docentes-orientadores e professores-regentes

colaborando com a formação continuada e fortalecendo e estreitando o vínculo entre a
escola e a universidade.

Procedimentos Adotados

O projeto organizou-se em seis módulos, sendo três módulos ministrados pelas
professoras Dra. Ellen Mariany da Silva Dias, Dra. Rita das Graças Félix Fortes e Ma. Maria
Beatriz Zanchet, no que tange à literatura, dois módulos ministrados pelas professoras Ma.
Elisangela Redel, Ma. Diana Milena Heck e Dra. Mirian Schröder, no que concerne aos
critérios de correção das redações de vestibular e gêneros textuais elencados na redação,
e um módulo ministrado pelo aluno egresso Leomir Bruch, contemplando a contação de
histórias
As inscrições foram disponibilizadas via SGEv, bem como na data inicial de cada
Módulo, no próprio local do evento. Os certificados, após a finalização do projeto, também
serão fornecidos via SGEv, salientando que o projeto ainda se encontra em fase de
execução, sendo o cronograma de atividades organizado de abril a agosto/2017.
A divulgação do projeto ocorreu por meio de divulgação nas mídias sociais, bem como
através de e-mail enviado aos colégios em que se tem realizado estágio em Letras na
cidade de Marechal Cândido Rondon.

Resultados

orientadores e professores-regentes, bem como as docentes que ministram as disciplinas
de Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura I e Prática de Ensino de Língua
Portuguesa e Literatura II, tenham a oportunidade de refletir e ampliar seus conhecimentos
a respeito dos temas tratados, em uma ação conjunta, que garanta a ampliação de olhares
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docentes-
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Almejou-se que com o presente projeto acadêmicos-estagiários,

e perspectivas sobre um objeto comum, favorecendo, assim, a constante interrelação entre
ensino, pesquisa e extensão e favorecendo o vínculo entre a escola e a universidade.

Considerações Finais
O projeto tem como público-alvo acadêmicos de graduação do curso de Letras –
Português/Alemão/Espanhol/Inglês matriculados nas disciplinas de Prática de Ensino de
Língua Portuguesa e Literatura I e Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Literatura II,
professores orientadores do Estágio Supervisionado do Curso de Letras e professores de
Língua Portuguesa da rede estadual de ensino que atuam em Marechal Cândido Rondon
e cederam suas turmas para a Prática de Estágio Supervisionado em 2017 e demais
interessados. Considerando os encontros realizados até o presente momento, a saber, 07
(sete) encontros, nota-se que o projeto tem obtido êxito, o que se verifica não só pelo
retorno positivo apresentado pelos acadêmicos, mas pela procura/aceitação da atividade
pela comunidade externa. Ressalta-se que o projeto tem contado, inclusive, com a
presença de estudantes do Ensino Médio que pretendem prestar o próximo vestibular da
Unioeste.
Recorrentemente, solicita-se aos estagiários que ministrem atividades de estágio
com conteúdos relacionados ao vestibular, o que acentua a necessidade de que sejam
oferecidos aos acadêmicos projetos de extensão que versem sobre esse assunto. Salientase que neste início de ano letivo ocorreu nova seleção de obras que passarão a compor o
conteúdo programático do vestibular da Unioeste pelo próximo triênio,

tornando-se

para sua formação docente, aprimorando o conhecimento teórico do discentes, além de
fortalecer o vínculo entre a escola e a universidade e oportunizar a interrelação entre
ensino, pesquisa e extensão.
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contribuído significativamente tanto para o momento específico de prática de estágio quanto

996

fundamental oportunizar aos acadêmicos a aproximação com esses conteúdos, o que tem

Forma(s) de contato com a ação

Sistema SGEV: https://midas.unioeste.br/sgev/eventos/LITERATURAEREDACAO
E-mail: Clarice.neukirchen@unioeste.br

Número da Correspondência Registrada (CR)

51013/2017
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LITERATURA EM DEBATE: ENSINO, LEITURA E FORMAÇÃO
Diana Milena Heck 491 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Elisangela Redel 492, Ellen Mariany da Silva Dias 493, Luciana
Bonfim494

Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Artes Integradas)
Modalidade: (Comunicação Oral)

Considerando que os alunos do curso de Letras dispõem de um tempo muito curto
em sala para estudar o vasto campo das Literaturas, bem como dos aspectos históricos e
demais expressões artísticas, objetivou-se complementar o ensino e o conhecimento,
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Palavras-chave: Ensino; Formação; Literatura.

principalmente dos alunos do curso de Letras, sobre todos os conteúdos integrados ao
universo literário e proporcionar o contato dos mesmos com outras artes, que estão
intimamente relacionadas com o tema, como a pintura, a música, o cinema e o teatro.
Apresentação

Atualmente, o curso de Letras possui sua grade dividida entre as disciplinas de língua
e literaturas de língua portuguesa e língua e literaturas de língua estrangeira. No caso das
línguas estrangeiras, a carga horária destinada ao ensino das literaturas é de apenas 68h,
no curso todo, cursadas no quarto ano. A carga horária de Literatura Brasileira, Literaturas
de Expressão Portuguesa e Literatura Infanto-Juvenil é um pouco maior, mas igualmente
pequena, pensando em todos os períodos literários, autores, aspectos históricos e obras
que deveriam ser contemplados. Sabemos que realmente não há maior carga horária
disponível para o curso e, neste caso, há a necessidade de optar pelo número reduzido das
disciplinas e, como o curso está dividido em duas licenciaturas, a carga horária se torna
menor ainda, para ambas.
Tendo em vista o exposto, levamos em consideração a reflexão de que os alunos
deste curso, ao se formarem, estarão licenciados a exercer a profissão nas duas áreas, ou
seja, língua portuguesa e em uma língua estrangeira (alemão, espanhol ou inglês).
Pensando na realidade do curso, mais precisamente nas disciplinas de Literatura, é
importante que se desenvolvam projetos ou atividades externas que complementem a
carga horária em sala. Sendo assim, objetivamos, com este projeto, que os alunos do curso

No caso específico das literaturas de língua estrangeira e de expressão portuguesa,
vale mencionar que não se trata de estudar a literatura de somente um país ou uma região.
A abrangência geográfica, cultural e histórica é vasta, e, de fato, a carga horária disponível
no curso não comporta a grandiosidade dos temas. Como exemplo do que se quer
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adquiridos com o que estudarem/estudaram nas disciplinas de literatura.
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de Letras Português - Alemão, Espanhol e Inglês pudessem somar os conhecimentos nele

expressar, toma-se o contexto da literatura de língua espanhola, que não pode ser estudada
somente no contexto geográfico da Espanha. Há, atualmente, vinte e um países que
adotam o espanhol como língua oficial e isso significa que são vinte e uma histórias sobre
a língua, sobre a arte, sobre a literatura a serem contadas, o que se torna impossível realizar
dentro de uma carga horária de 68h.
Levando em consideração todos esses fatos e a importância do assunto, para a
formação acadêmica e profissional, bem como para conhecimento próprio, torna-se muito
importante uma atividade que complemente o que é estudado em sala.
Para tanto, os conteúdos vinculados a esse projeto são diferentes e/ou
complementares aos dos que serão ou são estudados nas disciplinas de Literatura,
justamente com o objetivo de expandir o horizonte de conhecimento do aluno. Desta forma,
esse estudante consegue ver além do conteúdo previsto na disciplina e tem a oportunidade
de discutir, mais a fundo, não somente a literatura, mas a história e a arte, como um todo.
E, para ampliar mais ainda esse conhecimento e para preparar o aluno para as
disciplinas, oportunizou-se que todos os discentes de Letras Português - Alemão, Espanhol
e Inglês, do primeiro ao quarto ano, possam participar. Se o aluno entrar em contato com a
literatura de língua estrangeira e/ou brasileira e/ou portuguesa desde o primeiro ano, terá
mais tempo para conhecer os conteúdos que envolvem essas disciplinas e a oportunidade
de familiarizar-se mais com o contexto de cada uma. Tendo mais tempo de contato, terá,
de fato, mais conhecimento adquirido auxiliando-o em sua formação profissional.
Além dos alunos de Letras, todos aqueles dos cursos vinculados ao CCHEL puderam
participar, pois se entende que os conteúdos discutidos no projeto têm relação com todas

Pelo exposto, o projeto visa atender as necessidades dos alunos e complementar o
ensino de Literatura, bem como de todos os contextos que envolvem. Como os
participantes do projeto são alunos do curso de Letras (das diferentes turmas), com
participação de alunos de outros cursos de licenciatura do CCHEL, há a socialização, entre
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direito de todos.
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as áreas e o conhecimento, independentemente da sua especificidade, é universal e um

os graduandos, de temas, como o contexto histórico e geográfico, que poderão contribuir
para a discussão proposta pela ministrante de cada módulo.
Além disso, este projeto está vinculado ao Laboratório de Ensino de Literaturas,
coordenado no momento pelo Prof. Paulo Konzen, e é uma oportunidade para a
consolidação das atividades do Laboratório, no que se refere ao ensino de Literatura.
Vale lembrar que este projeto foi pensado como continuação do projeto Arte, História
e Literaturas de Língua Espanhola, ofertado pela Professora Diana Milena Heck, em 2016.
A ideia do projeto foi a de oferecer aos alunos, principalmente os de espanhol, maior
conhecimento sobre o universo da literatura espanhola e hispano-americana e, como a
realidade de todas as disciplinas não é muito diferente, decidiu-se, em conjunto com outros
professores, pela oferta do presente projeto, como forma de complementação do que, por
ventura, não pode ser contemplado em sala.
Procedimentos Adotados

O Projeto acontece na primeira sexta-feira de cada mês (de maio a agosto), das
13:30h às 17:30h, no Laboratório de Literaturas, computando um total de 4h por encontro.
O aluno pode se inscrever em módulos isolados e receberá certificação de carga horária
sobre o total de horas que efetivamente participou durante todo o projeto.
Os encontros foram divididos em módulos temáticos, conforme resumos abaixo:
MÓDULO I: 05/05/17 – Professora Ellen Mariany da Silva Dias

sentido no Cinema e na Literatura. Para tanto, foram analisados videoclipes, filmes (longa
e/ou curta-metragem), bem como contos e romances representativos no que se refere à
experimentação dos modos de narrar. Nesse sentido, foram discutidos alguns aspectos
teóricos sobre os operadores básicos de leitura da narrativa (tempo, espaço, instância
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objetivo deste módulo foi o de estudar técnicas narrativas, seus efeitos estéticos e de
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TÉCNICAS NARRATIVAS: DIÁLOGOS ENTRE CINEMA E LITERATURA: O

enunciadora, desfecho, clímax, nó etc.) com vistas a uma discussão mais ampla que
envolve as relações entre Literatura e mídia e seus desdobramentos sociais, culturais e
ideológicos.
MÓDULO II: 02/06/17 – Professora Diana M. Heck
REALISMO MÁGICO NA LITERATURA HISPANOAMERICANA: O módulo II
contemplou a discussão do conceito de Realismo Mágico, que nasce no movimento
chamado “boom hispano-americano”. Neste período o cenário da literatura hispanoamericana se consolida mundialmente. Levando a importância do período em
consideração, objetivou-se trabalhar com obras que fossem características do realismo
mágico como, por exemplo, Pedro Páramo, de Juan Rulfo e diversos contos do escritor
colombiano Gabriel García Márquez.
MÓDULO III: 07/07/17 – Professora Elisangela Redel
MÁRIO DE ANDRADE E OS ALEMÃES: Neste módulo tratou-se as relações de
Mário de Andrade com a língua e a cultura alemã, focalizando a contribuição da obra Vom
Roraima zum Orinoco, do etnólogo alemão Koch-Grünberg, mais especificamente do
segundo volume, Mythen und Legenden der Taulipang und Arekuna Indianer, na construção
da rapsódia Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Sob a perspectiva do mito e do
elemento primitivo buscaremos analisar Macunaíma em comparação com a trilogia
Amazonas, do escritor alemão Alfred Döblin.

trilogias

literárias

juvenis

como

Jogos

Vorazes,

de

Suzanne

Collins,

Feios/Perfeitos/Especiais, de Scott Westerfeld, e Divergente, Insurgente e Convergente, de
Veronica Roth, dentre outros, a discussão deste módulo evidenciou como estes best sellers
juvenis convergem em termos de estrutura narrativa, embora apresentem enredos
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DISTOPIA, LITERATURA JUVENIL E ESCOLA: Devido ao crescente sucesso de

1002

MÓDULO IV: 04/08/17 – Professora Luciana Bonfim

diferentes. Também buscou-se evidenciar alguns elementos literários destas obras que
permitem sua aproximação com a chamada literatura distópica e apresentação de
sugestões de trabalho escolar visando a recepção da obra por parte dos leitores juvenis
através de interações online em redes sociais para leitores.

Resultados

Como até o momento aconteceram apenas dois encontros, não será possível
analisar os resultados do projeto como um todo, mas percebemos que os alunos estão
interessados em participar dos módulos e das discussões sobre os temas abordados. Ao
final do projeto, espera-se alcançar os objetivos pensados para sua realização, que são: a)
aprofundar o conhecimento da Literatura de origem Alemã, Espanhola, Inglesa, Brasileira,
Portuguesa e Infanto-Juvenil; b) conhecer autores e obras das literaturas de língua alemã,
espanhola, inglesa, brasileira, portuguesa, e do universo da literatura infanto-juvenil; c)
ilustrar aspectos do momento histórico e do estilo literário dos autores e obras estudados e
d) fomentar o interesse e proporcionar maior conhecimento das diversas expressões
artísticas e literárias das línguas mencionadas no tópico “b”.

Considerações Finais

produtivas. Destacamos isso pelo número de inscritos, que superou o limite de 20 inscrições
por módulo. Considera-se, por meio dos resultados alcançados até o momento, que
iniciativas como esta devem continuar e que a universidade pode e deve ofertar condições
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o momento, que a iniciativa, os encontros e as discussões estão sendo muito pertinentes e
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Tendo em vista que o projeto ainda se encontra em andamento, consideramos, até

para que seu aluno aprimore, cada vez mais, seu conhecimento e se torne um sujeito mais
aberto e crítico socialmente.
Se, para Antonio Candido (2011), a Literatura tem o poder de nos libertar do caos e
de nos humanizar, porque não refletir mais sobre ela e, consequentemente, sobre nosso
entorno social, político, cultural e ideológico? Acreditamos que a Literatura tem esse papel
e, como professoras de Letras, podemos oferecer e construir novos olhares, perspectivas
e caminhos aos alunos que participam desse projeto.

Forma(s) de contato com a ação
Profa. Diana Milena Heck – e-mail: diana.heck@hotmail.com
Curso de Letras da Unioeste – campus de Marechal Cândido Rondon
Telefone (45) 3284- 7845.
Site: https://midas.unioeste.br/sgev/eventos/litemdebate

Número da Correspondência Registrada (CR)

50740/2017
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sobre azul, 2011, p. 169-191.

LITERATURA, HISTÓRIA, MEMÓRIA E SOCIEDADE: ESTUDOS DAS INTERRELAÇÕES E SUAS DINÂMICAS – SEGUNDA FASE
Gilmei Francisco Fleck 495 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Alceni Elias Langner 496, Beatrice Uber 497

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Formação de professores
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Estudos Literários; Linguagem e Sociedade;
Interdisciplinaridade.

Resumo

Objetiva-se incentivar, preparar e orientar práticas de pesquisa e estudos em
literatura, história, memória e sociedade, voltadas para as suas inter-relações e dinâmicas.
Incluem-se nas atividades propostas orientações a acadêmicos, discussões teóricas e
apoio à realização do Seminário Nacional de Literatura História e Memória, e ao Simpósio

Apresentação

Este projeto busca incentivar, preparar, orientar e executar as práticas de preparação
e estudo das pesquisas, das produções intelectuais e outras atividades desenvolvidas no
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os resultados de pesquisas concluídas ou em andamento.
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de pesquisa em Letras da Unioeste. O projeto propicia um espaço para discutir e socializar

campo de investigação da Literatura, História e Memória, nos diferentes segmentos do
curso de letras, nos programas de pós-graduação e outros com atividades como: reuniões
de seleção de temáticas para os eventos, realização de encontros de orientação para a
escrita de artigos dentro das temáticas selecionadas para os eventos previstos ao longo do
ano, atividades de organização do Seminário Nacional de Literatura, História e Memória,
assim como do Simpósio de pesquisa em Letras da UNIOESTE; além da realização de
diferentes atividades previstas como integrantes do Seminário e do Simpósio mencionados.
Tais ações se mostram relevantes dada a íntima relação que existe entre Literatura
e Sociedade, suas influências recíprocas que produzem claros efeitos em ambos os
âmbitos, como bem se percebe em diversas obras de Cândido (1971, 1985, 1993, 1997,
1998) e Bosi (1973, 1992, 1994, 2002), e mesmo anteriormente com Lukacs (1977),
Carpeaux (1978), Bakhtin (1980, 1992), Auerbach (2004), entre outros. Nesse sentido se
faz necessário o constante estudo e análise das obras literárias e da própria organização
da sociedade, para garantir o aperfeiçoamento e aprimoramento dos conhecimentos
humanos acerca dos temas.
Procedimentos Adotados

O nosso objetivo geral é oportunizar o debate e a reflexão acerca das atuais relações
entre ficção e história, incentivando a produção de pesquisas e a produção científica
desenvolvida na área de Literatura, História e Memória, assim como em áreas afins.
Pretende-se contribuir com o desenvolvimento acadêmico, motivando a participação de

limites das disciplinas e das salas de aulas, sobre as leituras que se entrecruzam.
Os nossos objetivos específicos visam integrar os colegiados de Letras e
áreas afins, de forma a obter uma atuação consistente em relação a um projeto acadêmico
integrado; propiciar e implementar o conhecimento sobre a produção cultural nas áreas da
Literatura, História, Filosofia, Linguagem, Sociologia e Educação, incluindo reflexões sobre
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professores do Colegiado de Letras na função de orientadores das produções dos alunos

a produção científica de autores já reconhecidos e autores regionais; criar espaços
interdisciplinares que motivem a pesquisa, a extensão, e a leitura no âmbito acadêmico;
incentivar a divulgação das atividades de pesquisas em andamento; contribuir com a
formação continuada dos professores das escolas públicas e privadas; e gerar momentos
de debate sobre temáticas selecionadas para os eventos já solidificados da instituição.

Métodos: Este projeto de extensão propõe-se a ser apoio e sustentação à realização
das seguintes ações, algumas já efetivamente materializadas:
1- Seminário Nacional de Literatura, História e Memória – evento anual;
2- Simpósio de pesquisa em Letras da Unioeste – evento paralelo ao Seminário
Nacional de Literatura, História e Memória.
3- Publicação dos Anais do Seminário Nacional de Literatura, História e Memória e
do Simpósio de pesquisa em Letras da Unioeste;
4- Organização das publicações da Revista de Literatura, História e Memória –
publicação semestral que reúne textos em torno da temática discutida no evento.
5- Programa de orientação para produção acadêmica científica aos discentes da
Unioeste.
As atividades necessárias à sustentação dessas ações são constituídas por:
1- Reuniões com a área de Literatura e com os membros do grupo de pesquisa
Confluência da Ficção, História e Memória na literatura para eleição de possíveis temáticas
para os eventos científicos e Culturais, promovidos pelo Colegiado de Letras, pelo CECA e
pelo Programa de Pós-graduação em Letras;

4- Auxílio nas atividades de recepção, de inscrições, de divulgação, e de publicação,
gerados pelos eventos;
5- Organização das produções em conferências; mesas redondas, simpósios,
comunicações individuais ou coordenadas, pôster, painéis, apresentações culturais.
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3- Apoio às atividades de preparação e divulgação dos eventos;
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2- Instrumentalização de professores e discentes para a produção científica;

Resultados
Busca-se, com a implantação deste projeto de extensão, qualificar a produção
científica de docentes e discentes da Unioeste, ampliar o espaço de discussão das linhas
de pesquisa do grupo Confluências da ficção, história e memória na literatura, solidificando
a prática da produção acadêmica nos diferentes segmentos do ensino, pesquisa e
extensão. Ao apoiar as equipes de coordenação dos eventos, cria-se, também uma maior
visibilidade para a produção científica, artística e cultural existente nos cursos de graduação
e pós-graduação em Letras, fortalecendo os grupos de pesquisa, os cursos de extensão e
as atividades de orientação desenvolvidas na graduação e pós-graduação. Além disso,
espera-se incrementar a qualidade das publicações resultantes dos eventos para que estas
possam ser produções importantes na carreira acadêmica de seus colaboradores.
Considerações Finais

Entre outras definições, a literatura é um gênero discursivo que insere em seu
universo uma gama de subgêneros, os quais podem também ser adaptados e manter
íntimas relações e conexões com outras formas de produção artística. Aguiar e Silva (1976),
neste complexo processo de construção de sentido, oferecem ferramentas para, primeiro,
definir a literatura como objeto de estudo e, segundo, para ampliar a capacidade de
apreciação da obra de arte em toda a sua dimensão artística. As teorias oferecem, pois,
elementos para a análise dos textos literários, ou seja, processam as categorias com as

sendo aplicável esta forma de pensar aos demais textos de natureza artística. Nesse
sentido surge a importância de um evento de grande porte, como é o caso do “Literatura,
História e Memória”, que oferece uma oportunidade de apresentação e publicação de
resultados, além de propiciar a realização de contatos entre pesquisadores com interesses
afins.
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que se definem segundo os modelos teóricos adotados e da intenção que gera a atividade,
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quais se ocupa a crítica literária. Por conseguinte, há diferentes modos de analisar textos,

Forma(s) de contato com a ação
Colegiado do Curso de Letras (Cascavel) – Fone: (45) 3220-3000 / Ramal: 3162
Coordenador do Programa PELCA – email: odranreb66@yahoo.com.br
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MANIPULAÇÃO DE ÁLCOOL 70% (p/p) PARA SETORES DO CAMPUS DE
CASCAVEL
Ionete Lúcia Milani Barzotto498 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Larissa Toigo499, Simone Maria Mengatti de Oliveira 500

Área Temática: Ciências da Saúde
Linha de Extensão: Fármacos e medicamentos
Modalidade: Projeto
Palavras-chave: álcool; controle de infecção; assepsia.

Resumo
O álcool 70% (p/p) possui propriedades microbicidas reconhecidamente eficazes
para eliminar os germes mais frequentemente envolvidos em infecções, sendo
imprescindível na realização de ações simples de prevenção como na antissepsia das
mãos, na desinfecção do ambiente e de artigos médico-hospitalares. Além disto, é adquirido
com baixo custo, possui fácil aplicabilidade e toxicidade reduzida. O objetivo desse projeto

Apresentação

As infecções relacionadas à assistência constituem um problema de saúde pública
mundial, gerando aumento na morbidade, na mortalidade e nos custos assistenciais. A

498

Mestre, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: ionetebarzotto@msn.com
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de extensão é preparar o álcool 70% (p/p) para os setores interessados do campus de

adoção de medidas básicas de prevenção pode reduzir a incidência e a gravidade destas
infecções. Ações simples, como a higienização das mãos e o controle de fontes ambientais,
apresentam baixo custo e grande sucesso na prevenção da transmissão de infecções e na
interrupção de surtos em estabelecimentos de saúde. Na implementação destas medidas,
o álcool etílico e o isopropílico desempenham papel fundamental, como antissépticos e
desinfetantes, devido ao seu custo reduzido, baixa toxicidade e facilidade de aquisição e
aplicação (SANTOS et al., 2002).
Infecções cruzadas ocorrem quando são adquiridas de outras pessoas, pacientes
ou profissionais da saúde, em hospitais, consultórios e até mesmo em clínicas para
promoção, habilitação e recuperação da saúde. A transmissão pode ocorrer por contato
direto ou indireto. O contato direto ocorre através da pele, com a transferência física do
microrganismo do hospedeiro colonizado para o indivíduo mais susceptível. As mãos dos
profissionais da área de saúde desempenham um papel muito importante neste
mecanismo. A transmissão por contato indireto ocorre quando um paciente susceptível
entra em contato com algum objeto contaminado, como estetoscópios, equipamentos e
superfícies (BARBOSA et al., 2006)
Desinfecção é o processo aplicado às superfícies inertes, que elimina microorganismos na forma vegetativa, não garantindo a eliminação total dos esporos
bacterianos. Pode ser realizada por meio de processos químicos ou físicos (LAZZARINI et
al., 2016). Desinfetantes são agentes químicos capazes de destruir microrganismos na
forma vegetativa, em artigos hospitalares ou em superfícies, sendo divididos segundo seu
nível de atividade em: alto nível, médio nível ou nível intermediário e baixo nível (BRASIL,
2010). O álcool etílico 70% (v/v) é considerado um desinfetante médio nível e é usado para

procedimentos, bandejas, etc) (SCHVARTSMAN, 2014).
Com a intenção de avaliar a eficácia desinfetante do álcool 70% (p/v) sob fricção,
sem limpeza prévia, nas superfícies de trabalho, como procedimento de desinfecção
concorrente em Serviços de Saúde, Graziano et al., 2013 desenvolveram uma pesquisa
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desinfecção de artigos não críticos e semicríticos e desinfecção de superfícies (ex:

que demonstrou a aceitabilidade da prática avaliada, trazendo importante resposta para a
área da saúde (GRAZIANO et al., 2013).
A atividade antimicrobiana dos álcoois está condicionada à sua concentração em
peso ou em volume em relação à água, que deve ser de 70% (p/p) ou 77% (v/v),
respectivamente, ou ainda, segundo o formulário Nacional (BRASIL, 2012), o álcool para
desinfecção deve ter não menos que 76,8% v/v e não mais que 81,2% v/v de álcool etílico
a 15ºC. Nessa concentração, o álcool não desidrata a parede celular do microrganismo,
podendo penetrar no seu interior, onde irá desnaturar proteínas, fato que não ocorre quando
se utiliza o álcool acima ou abaixo da concentração ideal (VENTURELLI, 2009).
Como antisséptico, deve-se aplicar sobre a pele, como desinfetante, aplicar sobre
as superfícies ou objetos a serem desinfetados (BRASIL, 2012).Na Universidade Estadual
do Oeste do Paraná, campus de Cascavel, muitos serviços de saúde são oferecidos à
comunidade acadêmica e à população de Cascavel e região, seja pela Clínica de
Odontologia, Clínica de Reabilitação ou Farmácia Escola. Nestes serviços, os processos
de desinfecção e antissepsia são imprescindíveis para a segurança do paciente e dos
profissionais de saúde, na prevenção de infecções. Além disso, nos cursos da área de
saúde, as aulas práticas realizadas em laboratórios de ensino e pesquisa, exigem técnicas
onde a desinfecção de superfícies e o procedimento de antissepsia com álcool 70% são
fundamentais para que as técnicas possam ser realizadas evitando a contaminação
cruzada, a qual é inerente a elas. O objetivo desse projeto de extensão é preparar o álcool
70% (p/p) para os setores interessados do campus de Cascavel. Tal projeto beneficia a
comunidade acadêmica como um todo, pois proporciona o uso do álcool 70% para a fricção
antisséptica das mãos por profissionais da saúde que atuam nos serviços de saúde do

do curso de Farmácia da UNIOESTE a oportunidade de praticar ensinamentos ministrados
na disciplina de Farmacotécnica Alopática e Homeopática.
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campus de Cascavel, para assepsia da pele do paciente, além do uso do mesmo na

Procedimentos Adotados
Esse projeto é realizado na Farmácia-Escola UNIOESTE-FARMA, no Campus de
Cascavel, sendo que o setor interessado traz o álcool etílico 96º GL e é agendada a
data/horário da entrega do produto.
Para preparo do álcool a 70% p/p é usada à técnica da Alcoometria que é a
determinação do grau alcoólico das misturas de água e álcool etílico. Para realização dessa
técnica utiliza-se o alcoômetro centesimal que se destina à determinação do grau alcoólico
ou da força real das misturas de água e álcool, indicando somente a concentração do álcool
em volume.
O instrumento que determina o grau alcoólico é denominado densímetro e indica,
imediatamente, o volume de álcool etílico contido em 100 volumes de uma mistura feita
exclusivamente de álcool etílico e água. As determinações do alcoômetro são exatas
somente para essa mistura, à temperatura de 20 °C, na qual o instrumento foi graduado.
Se a temperatura durante o ensaio, for inferior ou superior a 20°C torna-se necessário
efetuar correções sobre as indicações do alcoômetro, em função da temperatura, para tal
ação utiliza-se a tabela da Força Real dos Líquidos Espirituosos (BRASIL, 2012). A unidade
que determina a quantidade de álcool etílico, em mililitros, contida em 100 mililitros de uma
mistura hidro-alcoólica é a GAY LUSSAC (°GL = % Volume).
O INPM (% P = Porcentagem de Álcool em Peso ou Grau Alcoólico INPM) representa
a quantidade em gramas de álcool etílico contida em 100 gramas de uma mistura hidroalcoólica (BRASIL, 2012). Ressalta-se que GL é a sigla de Gay Lussac e INPM é a sigla de
Instituto Nacional de Pesos e Medidas, então Álcool 70 é o nome comercial do álcool 70°

Alopática do curso de Farmácia da UNIOESTE, para o preparo semanal de álcool etílico a
70% (p/p) o qual é fornecido aos diversos setores da mesma universidade. Para tanto são
seguidas as instruções do Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, 2ª edição
(BRASIL, 2012), como segue:
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INPM (70% p/p) ou 77 °GL (77% v/v).

PREPARO DO ÁLCOOL ETÍLICO 77% (v/v)

EXEMPLO:
Para preparar 1000 mL de álcool desinfetante 77 °GL ou 77% (v/v) a 15 °C, partindose de álcool etílico com grau alcoólico aparente de 96 °GL e temperatura aparente igual a
21 °C proceder da seguinte forma:
- Consultar a Tabela B.1- ANEXO B (BRASIL, 2012), fazendo a interseção entre as
leituras aparentes obtidas: 96°(96c) e 21 °C.
Na tabela está indicado que o valor do grau alcoólico real é de 94,7 °GL a 15 °C.
- Calcular o volume de álcool etílico a ser utilizado, segundo a equação 1:

X= V x B

equação 1

A

Em que:
X = quantidade de álcool etílico a ser medido;
V = volume de álcool desinfetante que se deseja preparar;
B = grau alcoólico que se deseja obter (77 °GL);
A = grau alcoólico real do álcool etílico (corrigido na Tabela B.1à 15 °C).
Sendo assim:

Medir 813,09 mL ou 815 mL de álcool etílico, completar o volume para 1000 mL com
água e misturar.
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X = 1000mL x 77°GL

PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DO GRAU ALCOÓLICO
•
•
•
•
•

•

Transferir o álcool etílico a ser analisado para proveta de 1000 mL;
Deixar o álcool etílico em repouso até completa eliminação das bolhas;
Determinar a temperatura do álcool etílico com o auxílio de termômetro calibrado
Introduzir o alcoômetro que deverá flutuar livremente, sem encostar-se ao fundo do
recipiente nem aderir às paredes;
Quando o alcoômetro atingir a posição de equilíbrio, verificar o ponto de afloramento da
haste e ler o número da graduação na parte inferior do menisco. Essa leitura determina o
grau alcoólico aparente contido na amostra, em centésimos e em volume;
Consultar a Tabela B.1-Força real dos líquidos espirituosos, do ANEXO B, para proceder à
correção da leitura obtida, em função da temperatura.

Observações:
•
•
•

A leitura deverá ser procedida em todos os lotes de álcool neutros adquiridos e em cada
preparação de álcool desinfetante ou álcool diluído;
A graduação alcoólica do álcool etílico deverá ser no mínimo, 94,7 °GL ou 94,7% (v/v) a 15
°C;
O alcoômetro centesimal está calibrado a 20 °C e na Farmacopeia Brasileira há indicação
dos títulos etanólicos a 15 °C. Por isso é necessário proceder à conversão por meio da
Tabela B.1 Força real dos líquidos espirituosos (ANEXO B)

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Após a manipulação, os mesmos são acondicionados em frascos adequados e são
colocados rótulos, com validade de 7 dias.

ADVERTÊNCIAS

As ações oferecidas tem sido de grande valia e esta oferecendo bons resultados em
relação ao controle microbicida.
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Manter distante de fontes de calor. Manter fora do alcance de crianças.
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MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NO CONTEXTO ESCOLAR PELO USO DAS
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Drª. Mafalda Nesi Francischett 501
Kali Silene de Lara Dartora502

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Formação de Professores
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Mediação pedagógica; Tecnologias de informação e
comunicação;

Resumo:
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão cada vez mais presentes
em todos os contextos sociais, embora ainda haja dificuldades de se efetivarem no
ambiente da escola. A mediação pedagógica é um processo essencial para o trabalho

experiências na prática com as tecnologias. O objetivo desta pesquisa é proporcionar uma
investigação acerca da categoria mediação e proporcionar aos professores uma reflexão
sobre as possibilidades e atribuições do professor e aluno na prática de ensinar e aprender
com o uso das tecnologias.
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docente com a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação. O professor como

Apresentação

Através de uma reflexão teórica, vislumbramos compreender a mediação, que
corresponde “[...] como categoria presente tanto no uso das próprias técnicas como no
processo de avaliação e, principalmente, no desempenho do papel do professor” (MORAN;
MASETTO; BEHRENS, 2000, p.8).
Nosso desafio maior é caminhar para um ensino e uma educação de qualidade, que
integre todas as dimensões do ser humano. Para isso precisamos de pessoas que façam
essa integração em si mesmas no que concerne aos aspectos sensorial, intelectual,
emocional, ético e tecnológico, que transitem de forma fácil entre o pessoal e o social, que
expressem nas suas palavras e ações que estão sempre evoluindo, mudando, avançando
(MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000, p.15).

A mediação propõe aos professores, o compartilhamento de responsabilidades,
dentre elas confiar ao aluno atribuições e funções. Ou seja, “[...] assumir que o aluno,
apesar de sua pouca idade, é capaz de retribuir atitudes adultas de respeito, e diálogo, de
responsabilidade, de arcar com as consequências de seus atos, de profissionalismo quando
tratado como tal” (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000, p.142).
Segundo Perez e Castilho (1999) a mediação pedagógica busca abrir caminho a

aprendizagem. Para Veloso (2011) “[...] tomá-las como mediação significa toma-las como
meio a ser utilizado para alcançar finalidades específicas, como forma de se implementar
determinados projetos [...] consistentes de intervenção no mundo” (VELOSO, 2011, p.33).
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novas relações professor-aluno como companheiros de aprendizagem. estudante: com os

[...] o papel de orientador das atividades do aluno, de consultor, de facilitador da
aprendizagem, de alguém que pode colaborar para dinamizar a aprendizagem do aluno,
desempenhará o papel de quem trabalha em equipe, junto com o aluno, buscando os
mesmos objetivos; numa palavra desenvolverá o papel de mediação pedagógica (MORAN;
MASETTO; BEHRENS, 2000, p.142).

A mediação pedagógica pode ser compreendida pelo conjunto de atitudes e
comportamentos do professor em relação à aprendizagem dos alunos, uma vez que se
coloca como “[...] facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta
com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma ponte
estática, mas uma ponte “rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue
aos seus objetivos” (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000, p. 144).
É a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o aprendiz a
coletar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, discuti-las e debatê-las com
seus colegas, com o professor e com outras pessoas (interaprendizagem), até chegar a
produzir um conhecimento que seja significativo para ele, conhecimento que se incorpore
ao seu mundo intelectual e vivencial, e que o ajude a compreender sua realidade humana
e social, e mesmo a interferir nela (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000, p.145).

Com a utilização das TICs, a mediação buscará atividades que envolvem
aulas em que possam ser utilizadas para promoção de discussões, análises e
comparações, promover assim, debate entre os alunos e proporcionar motivação e maior

professores e alunos uma aprendizagem responsável por “[...] atender às diversidades de
currículos e de estudantes e para responder às demandas nacionais, regionais e locais”
(BELLONI, 2001, p.17). Para Masetto (2000), “[...] o uso das chamadas novas tecnologias
deverá privilegiar a educação à distância” (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000, p.153).
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interesse nas aulas. A dinamicidade das aulas com TICs torna os alunos mais participativos.

As TICs necessitam ser exploradas com o mesmo intuito, de valorização da
aprendizagem, incentivo a pesquisa, ao debate, a discussão, diálogo assim como:
[...] o registro de documentos, a elaboração de trabalhos, a construção de reflexão
pessoal, a construção de artigos e textos. Elas deverão ser utilizadas também para
desenvolver a interaprendizagem como produto das inter-relações entre as pessoas. Sob
este ângulo, a informática e a telemática abrem-nos um outro grande mundo de
experiências e de contatos, se levarmos em consideração o possível número de pessoas
contatáveis, a rapidez e o imediatismo desses contatos (seja com pessoas do nosso país
ou do exterior, conhecidas ou desconhecidas), sendo suficiente que disponham de um
endereço eletrônico (professor e alunos passam a ter a possibilidade de se encontrar não
só na aula, mas a todo o momento, através do correio eletrônico). Pensemos nessas
pessoas debatendo, discutindo, apresentando idéias (sic), colaborando para a
compreensão de um tempo e vivendo em lugares diferentes, com diferentes experiências,
culturas, valores e costumes (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000, p.15).

Entretanto, ao usar intensivamente os meios tecnológicos de informação e
comunicação no ensino se torna mais complexo, uma vez que, necessita de ensinar de
diferentes formas. O professor “[...] deverá tornar-se parceiro dos estudantes no processo
de construção do conhecimento, isto é, em atividades de pesquisa e na busca da inovação
pedagógica” (BELLONI, 2001, p.81). O professor necessitará de atualização frequente,
tanto na sua formação inicial como em uma formação específica em TICs. A prática docente
tenderá a passar do “[...] monólogo sábio da sala de aula para o diálogo dinâmico dos

(BELLONI, 2001, p.83).
A função do professor é fundamental para construção do conhecimento como
mediador do processo de inserção de Tecnologias de Informação e Comunicação na
construção de signos e instrumentos primordiais à internalização de conceitos básicos para
aprimoramento das funções psicológicas superiores necessárias à aprendizagem. Alguns
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laboratórios, salas de meios, e-mail, telefone e outros meios de interação mediatizada: do

conceitos importantes da perspectiva vygotskiana que se enquadram num diálogo sobre
TICs503. Nesse caso entram com a função mediadora o signo e instrumento que ajudam na
aprendizagem. “O signo age como um instrumento da atividade psicológica de maneira
análoga ao papel do instrumento no trabalho” (VIGOTSKY, 2007, p. 52). Os signos são
auxiliares para solucionar um dado problema que necessita ser lembrado, comparado,
relatado ou escolhido. À medida que a escola desempenha bem seu papel, partindo daquilo
que a criança já sabe, poderá contar com os poderosos recursos advindos das TICs que
mediadas pelo professor e utilizadas como signos e instrumentos no processo de ensino e
aprendizagem; ampliam e desafiam a construção de novos conhecimentos.
A criança quando chega à escola, traz uma história prévia de aprendizado
sobre situações cotidianas pela interação com outras crianças e adultos, como por exemplo:
quantidades, cores, tamanho e atualmente pela interação com o computador, internet e
celular etc. Esse conhecimento no entanto, se difere nitidamente do aprendizado escolar,
voltado para assimilação de conceitos e fundamentos do conhecimento científico
(VIGOTSKY, 2007, p. 94). Porém, a história de vida da criança não pode ser desprezada;
Os conceitos cotidianos da criança referem-se àqueles conceitos construídos a partir
da observação, manipulação e vivência direta da criança. Por exemplo, a partir de seu diaa-dia, a criança pode construir o conceito de “gato”. Esta palavra resume e generaliza as
características deste animal (não importa o tamanho, a raça, a cor etc) e o distingue de

são conhecimentos sistematizados, adquiridos nas interações escolarizadas. Por exemplo,
na escola (provavelmente na aula de ciências), o conceito “gato” pode ser ampliado e
tornar-se ainda mais abstrato e abrangente. Será incluído num sistema conceitual de
abstrações graduais, com diferentes graus de generalizações: gato, mamífero, vertebrado,
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A sigla TICs será usada para identificar Tecnologias de Informação e Comunicação.
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àqueles eventos não diretamente acessíveis à observação ou ação imediata da criança:
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outras categorias como livro, estante, pássaro. Os conhecimentos científicos se relacionam

animal, ser vivo constituem uma sequência de palavras que, partindo do objeto concreto
“gato” adquirem cada vez mais abrangência e complexidade (REGO, 1995, p. 77-78).

Ao conhecimento prévio da criança, Vygotsky (2007) chamou de nível de
desenvolvimento real, desenvolvimento estabelecido através de algo já realizado, já
completado. Quando a criança necessita da intervenção de um adulto para chegar à
resposta, a zona de desenvolvimento será a proximal. O aprendizado é responsável por
criar a zona de desenvolvimento proximal, na medida em que, na interação com outros
pessoas, a criança é capaz de colocar em movimento vários processos de
desenvolvimento, que, sem a ajuda externa, seriam impossíveis de ocorrer, “ou seja, aquilo
que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã”
(VYGOTSKY, 1984, p.98).
A zona de desenvolvimento proximal verifica não somente os ciclos
completados pela criança, mas, também, aqueles que estão em formação. Permite, assim,
delinear competências, elaborar estratégias, limites e práticas pedagógicas que a auxiliem
no processo da aprendizagem. “Ao desenvolver o conceito de zona de desenvolvimento
proximal e outras teses, Vygotsky oferece elementos importantes para a compreensão de
como se dá a integração entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento (REGO, 1995,
p.100).
[...] todas a pesquisas experimentais sobre a natureza psicológica dos processos de
aprendizagem da aritmética, da escrita, das ciências naturais e de outras matérias na
escola elementar demonstram que o seu fundamento, o eixo em torno do qual se montam,

com o curso do desenvolvimento da criança, relação que muda com a passagem da criança
de uma etapa a outra. Isto obriga a reexaminar todo o problema das disciplinas formais, ou
seja, do papel e da importância de cada matéria no posterior desenvolvimento
psicointelectual geral da criança (VYGOTSKY, 1984, p. 116 – 117).
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é uma nova formação que se produz em idade escolar. Estes processos estão ligados ao

As TICs incidem sobre a zona de desenvolvimento potencial dos alunos, de
tal forma, que estimulam processos internos que uma vez internalizados, possibilitarão
novas aprendizagens. As tecnologias de informação e comunicação no contexto escolar,
numa perspectiva vigotskyana, podem ser entendidas como condições necessárias para
produzir conhecimento, os quais, na contemporaneidade, através das tecnologias de
mídias, como o computador, celular, mídias audiovisuais e demais recursos interativos e
comunicativos, permitem o diálogo, a interação, cooperação, troca de informações,
diferentes pontos de vista que, desenvolvidos na zona de desenvolvimento proximal com
mediação do professor, necessitam ser discutidos de forma a promover uma relação
dialética com o mundo que nos cerca e com os processos de aprendizagens.

Procedimentos Adotados
A pesquisa foi realizada por meio de uma análise bibliográfica, com observação,
leitura e análise de textos que tratam da categoria mediação como processo de intervenção
pedagógica no uso das TICs como instrumentos e recursos tecnológicos indispensáveis a
prática docente na sociedade atual. O público alvo são professores e pessoas interessadas
pela temática.

Resultados

pessoal e direta com os estudantes” (BELLONI, 2001, p. 54). As experiências humanas
foram mediadas por processos de socialização e linguagem e com o avanço das
Tecnologias de Informação e Comunicação, surgem novas possibilidades de mediação
para a educação. [...] “O uso de tecnologias na mediação da comunicação entre indivíduos
mudou a sociedade e os modos dos seres humanos transmitirem e adquirirem os saberes
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meio de comunicação como complemento ou apoio à ação do professor em sua interação
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A Educação é um processo complexo que “[...] utiliza a mediação de algum tipo de

culturais” (BRAGA, 2013, p.20). Assim, a categoria da mediação é fundamental, não só
para a prática pedagógica com TICs, mas para efetivação do conhecimento em tempos
digitais.
Espera-se que a leitura e reflexão deste material, proporcione aos professores e
demais interessados pelo assunto, um repensar na prática pedagógica e um novo olhar no
processo de ensino e aprendizagem com a utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação.

Considerações Finais
O professor como mediador do trabalho com TICs vai auxiliar e buscar caminhos
para aprendizagem, “[...] os conhecimentos que são à base desse processo e as
tecnologias que vão lhe garantir o acesso e as articulações com esses conhecimentos
configuram um processo de interações que define a qualidade da educação” (KENSKI,
2007, p.46). O conceito de mediação, numa perspectiva vygotskyana tenta a explicar a
relação professor e aluno com o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e
Comunicação para aperfeiçoamento de funções psicológicas superiores indispensáveis a
assimilação dos conhecimentos científicos.
A mediação caracteriza a relação entre homens e mundo, é através dessa relação
que as funções psicológicas superiores se desenvolvem. Os elementos básicos
responsáveis pela mediação são os instrumentos, com funções de regular as ações sobre
os objetos e o signo. Entendemos que a inserção de práticas pedagógicas com utilização

transformações no comportamento, o que determina como ocorrerá o desenvolvimento no
indivíduo, ou seja, estabelece um elo entre as formas iniciais e tardias do desenvolvimento
pessoal.
O mecanismo de mudança do sujeito, ao longo de seu desenvolvimento tem sua raiz
na sociedade e na cultura e principalmente na Educação. A função da escola e das TICs
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de meios digitais como instrumentos tecnológicos informacionais e comunicacionais como,

nesta perspectiva de interação social, modificam e transformam a realidade dos alunos. Por
meio da instrução ao uso de Tecnologias de Informações e Comunicação as crianças
aproximam-se do mundo social, real e virtual. Através de recursos digitais, com auxílio da
internet, redes sociais, softwares e outros recursos, o aluno é percebe um mundo cheio de
significados, com linguagens e pensamentos diferentes, e novas possibilidades de adquirir
o conhecimento.

Número da Correspondência Registrada (CR)
Registro: dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/8062675916316055 – Grupo de pesquisa
Representações, Espaços, Tempos e Linguagens em Experiências Educativas - GPRETLEE
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Linha de Extensão: (Promoção da Saúde e Qualidade de vida)

O método Pilates tem como objetivos alongamento e fortalecimento da musculatura.
Sua indicação abrange melhora da postura com consequente melhora da qualidade de vida.
O Projeto Pilates é realizado na UNIOESTE, Campus de Cascavel, em uma sala preparada.
Podem participar indivíduos de qualquer idade e sexo. Após as inscrições foram realizadas
as avaliações e iniciadas as atividades. São formadas duas turmas de 10 participantes,
cada sessão tem duração de uma hora, com duas sessões semanais.
Apresentação
O Programa de Extensão “Re-Vivendo a saúde – Os Benefícios da Naturopatia”
iniciou as suas atividades em 24 de Abril de 2009, tendo como objetivos desenvolver ações
de saúde com intuito de promover a recuperação e a manutenção do bem-estar físico e
mental dos seus participantes, utilizando as Práticas Integrativas e Complementares.
Dentre as referidas Práticas o Programa oferece atendimento em: Terapia floral,
Acupuntura, Reiki, Renascimento, Massagem terapêutica e atividades físicas por meio do
Método Pilates. Os atendimentos só são possíveis devido às parcerias estabelecidas com
os nossos colaboradores, os quais atuam de maneira voluntária. O Projeto Pilates,
vinculado ao Programa Re-vivendo nasceu devido ao grande interesse da comunidade
participante por esta modalidade, contudo apesar de ter sido oficialmente criado em agosto
de 2010, as atividades continuam sendo desenvolvidas em conjunto.
O Método Pilates foi criado na Alemanha, por Joseph Hubertus Pilates, durante a
Primeira Guerra Mundial, cujo objetivo é manter força, flexibilidade muscular, postura,

Esta técnica atua na prevenção da saúde, tendo os exercícios adequados para
pessoas de todas as idades, corrigindo a postura e melhorando as habilidades motoras. O
método Pilates, foi criado baseado na progressão do exercício, no alongamento e também
no fortalecimento muscular, trabalhando o corpo de forma completa. O treinamento com o
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controle motor e percepção corporal, além de prevenir e tratar patologias, promovendo bem

Método Pilates Solo destaca o alinhamento postural da coluna e a melhora na mobilidade
das cinturas escapular e pélvica.
Esse método apresenta inúmeros benefícios, entre eles a preservação da saúde
mental e física dos praticantes, a correção da postura e o alinhamento da coluna, esses
benefícios são obtidos através do fortalecimento e melhora da flexibilidade de cada músculo
da região da coluna, favorecendo assim a estabilização dos movimentos das extremidades
(braços, pernas e cabeça). É um programa de exercícios, que considera corpo e mente
uma única unidade, sendo suas principais características: trabalho resistido e alongamento
dinâmico, associados à respiração.
Os benefícios ocorrem em função dos seis princípios que o Método Pilates:
concentração, consciência, controle, “centramento”, respiração e movimento harmônico.
Além disso, a técnica preocupa-se com a manutenção das curvaturas fisiológicas da coluna
vertebral.
A coluna vertebral é formada por vértebras que devem ser equilibradas entre si e
entre estruturas vizinhas para o seu perfeito funcionamento. Quando ocorrem alterações
no alinhamento e no equilíbrio dessas estruturas, ocorre dor, espasmo muscular e rigidez,
levando a alterações na biomecânica do tronco, modificando os padrões de movimentos e
as atividades das estruturas musculares entre as vértebras.
Essas alterações posturais tem se tornado cada vez mais comuns e ocorrem
principalmente devido as posturas inadequadas e movimentos repetitivos, causando um
problema de força e resistência, modificando o controle neuromuscular afetando a
estabilidade do tronco e prejudicando a eficácia dos movimentos, levando a limitações na

estruturas.
Em vista disso, a proposta do Método Pilates é melhorar a qualidade de vida dos
praticantes, através da melhora da postura, aumentando a estabilidade da coluna e
modulando o controle neuromuscular. Os treinamentos de força da musculatura
paravertebral são importantes tanto para proteção das estruturas vertebrais como para
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realização das atividades de vida diárias (AVD’s), reduzindo assim a qualidade de vida.

obter-se o equilíbrio entre o esforço para a atividade e o potencial para executar essa
atividade.

Procedimentos Adotados
O Projeto Pilates, vinculado ao Programa Re-vivendo, desenvolve suas atividades
na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus Cascavel, em um
sala de aulas adaptada para esta finalidade. As aulas são ministradas por acadêmicos do
curso de Fisioterapia, sob supervisão da Profª. Ms. Juliana Cristina Frare, formada em
Pilates, colaboradora do Projeto.
Podem participar indivíduos de qualquer sexo e idade. Para a realização das
atividades, pede-se que os participantes utilizem traje adequado (roupas esportivas), para
obter conforto ao realizar os movimentos.
As sessões do Método Pilates são destinadas tanto à comunidade interna, composta
por funcionários da instituição como: servidores técnicos e administrativos, docentes e
discentes; quanto à comunidade externa.
Antes de iniciar as atividades, os participantes realizaram a inscrição no programa,
receberam um termo de consentimento livre e esclarecido, deixando clara a participação
na atividade de extensão e o direito de desistência. Após foram realizadas as anamneses
e avaliações físicas.

de cada participante.
A avaliação física é composta por: circunferências corpóreas (medição da
circunferência abdominal, cintura, quadril, braço, antebraço, coxa e perna) avaliação
postural e flexibilidade.
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A anamnese e as avaliações são realizadas antes de iniciar as atividades, após 4

Para avaliação da flexibilidade, analisa-se a distância que ocorre entre o 3º dedo e o
solo ao realizar-se flexão anterior do tronco, sem flexão de joelhos.
Para obter-se as medidas das circunferências corpóreas, é utilizada uma fita métrica,
sendo que o participante permanece em posição ortostática (pernas totalmente estendidas,
pés juntos, braços ao lado corpo e abdome relaxado).
Além disso, também é obtida a medida do Índice de Massa Corpórea (IMC),
utilizando-se os dados de altura e peso.
A avaliação postural é realizada nas vistas anterior, posterior e laterais, sendo
verificadas possíveis alterações posturais. Para análise da evolução dos participantes ao
longo da prática, as posturas são fotografadas.
Os participantes são divididos em duas turmas de Pilates, sendo que cada turma é
constituída por 10 pessoas. A frequência de cada turma é de duas vezes por semana com
duração de aproximadamente uma hora.
Cada prática é constituída por aferições de pressão arterial (PA) no início, seguido
de aquecimento (para proporcionar aumento da circulação e metabolismo, reduzindo risco
de lesões), exercícios do método Pilates e alongamentos da musculatura trabalhada na
sessão, finalizado pela aferição da PA, verificando possíveis alterações sofridas durante as
atividades.
Os exercícios são diversificados buscando trabalhar a musculatura global, com foco
em tronco, cujo objetivo é melhorar a postura. Os exercícios são realizados no solo,
variando entre decúbitos dorsal, ventral e lateral e também nas posturas sentada e em pé,
alguns exercícios tem auxílio da bola suíça e da faixa elástica. Esses exercícios são

exercícios, de acordo com a adaptação dos participantes, priorizando as particularidades
de cada participante. Em todos os exercícios são enfatizados o uso da respiração
diafragmática, pois esta se constitui numa respiração mais eficiente com menor gasto
energético.
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executados em série, constituído por dez repetições.

Resultados
Em virtude da grande procura pela atividade, alcançou-se em menos de uma hora o
número máximo de participantes por turma. As inscrições foram abertas para ambos os
sexos, porém as turmas são compostas em sua maioria por mulheres, participando
somente um homem, na turma de iniciantes.
Após as inscrições foram realizadas as avaliações. As principais alterações
encontradas foram as posturais, variando de alterações musculares a patologias mais
graves.
Dentre os objetivos alcançados até o momento estão: a boa adesão de todos os
participantes aos exercícios, o relato de uma melhora no sono e na realização das
atividades de vida diárias (AVD’s), alcançando assim parcialmente o objetivo inicialmente
proposto.

Considerações Finais
Na literatura são encontradas muitas evidências que comprovam que o método
Pilates é eficaz para a redução das alterações posturais e melhora do controle do tronco,
facilitando o movimento e a realização das atividades de vida diárias.
Em função disso, a proposta deste Projeto de Extensão é proporcionar aos
participantes, redução das alterações posturais através da reeducação da postura, com a
melhora na força muscular e flexibilidade, tendo como consequência uma melhora na saúde

Pilates, obtendo-se assim, o alivio do estresse e melhora do equilíbrio e percepção corporal.
Contudo, este projeto vem alcançando os objetivos esperados, pois
proporciona aos participantes a redução das dores e desconfortos causados por uma
postura inadequada, prevenindo e tratando patologias, proporcionando melhora da
qualidade de vida.
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e na qualidade de vida.
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O método Pilares é um recurso que alonga e fortalece a musculatura corporal. O
programa tem como objetivo a melhora dos quadros álgicos e da postura, evitando
compensações musculares, aumentando a flexibilidade, diminuindo encurtamentos
musculares, proporcionando alinhamento da coluna e melhora no tratamento de
lombalgias. O programa é realizado na UNIOESTE, campus Cascavel. Participam homens
e mulheres. Após o período de inscrição realizamos as avaliações físicas dando início as
atividades.
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Resumo

O método Pilates foi criado por Joseph Pilates na década de 1920, um autodidata
que se dedicou ao estudo da anatomia e fisiologia durante a 1ª Guerra Mundial, abordando
conceitos de ginástica, yoga, artes marciais e dança. O método trabalha todo o corpo,
principalmente o grupo muscular definido como Power House (Casa de Força), composto
pela musculatura abdominal, transverso do abdômen, assoalho pélvico e paravertebrais.
(KOLYNIAK IEG, CAVALCANTI SMB, AOKI MS, 2004).
Uma das modalidades do Pilates é o exercício solo, no qual é realizado sem a ajuda
de molas, cama e outros recursos que auxiliam no movimento, e sim, com a ajuda de
elásticos e bolas. Esta modalidade depende única e exclusivamente da força muscular do
corpo, principalmente do abdômen e coluna lombar, juntamente contra a ação da gravidade,
que trabalham juntos para manter o peso corporal.
Os exercícios de baixo impacto e de poucas repetições proporcionam resultados
tanto mais eficazes, como também com menor desgaste articular e muscular, sendo
benéfico para indivíduos ativos como também para sedentários. A prática dessa atividade,
quando de modo correto, pode ser realizada por indivíduos de todas as faixas etárias,
inclusive para quem possui problemas osteoarticulares e principalmente pessoas com
dores crônicas.
Sendo assim, para o praticante, os benefícios (desde que realizados com precisão e
de forma correta) são inúmeros tais como: o aumento da força e flexibilidade do corpo, o
que previne e trata as dores musculares causadas pela má postura; melhora

da

consciência corporal e da respiração, tonificação dos músculos, proporcionando o alívio
das dores; melhora no sono, no nível de estresse, na condição respiratória, bem como

que a mesma se realinhe voltando à normalidade, estabilizando o centro de gravidade e o
equilíbrio do corpo como um todo.
A lombalgia pode ser definida como uma dor localizada e um desconforto na região
lombar, geralmente entre as costelas inferiores e o limite inferior das nádegas, sendo a
intensidade variável conforme a postura e a prática de atividade física. A dor pode surgir
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Outro aspecto importante é que o pilates solo trabalha a coluna vertebral, fazendo
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concentração e equilíbrio.

acompanhada por limitação dolorosa aos movimentos e pode estar associada a uma dor
referida ou irradiada. A lombalgia é um sintoma normalmente presente nas alterações
músculo-esqueléticas da região lombar. Atinge cerca de 70% a 80% da população,
afetando ambos os sexos, tendo uma maior prevalência em adultos jovens, em fase ativa.
É uma das causas mais frequentes de atendimento médico, e a segunda causa de
afastamento do trabalho. (FERREIRA, 2011).
Cada vértebra apresenta características estruturais diferentes, sendo que os corpos
vertebrais vão se tornando maiores quando vão se aproximando do sacro e diminuem em
direção ao cóccix. A região lombossacra sustenta mais peso que as regiões cervicais e
torácicas. As alterações na coluna vertebral são comuns e precoces, acontecem com a
longevidade, sedentarismo e descumprimento das normas ergonômicas no local de
trabalho ocasionando maior desgaste e estresse das estruturas (COSTA; OLIVEIRA;
LOPRETO, 2013).
A coluna lombar desempenha função importante para acomodação de cargas
decorrentes do peso corporal, da ação muscular e das forças usadas externamente,
devendo ser forte e rígida para manter as relações anatômicas intervertebrais e proteger
os elementos neurais, em contraposição, devendo também ser flexível o suficiente para
permitir a mobilidade articular (PEREIRA; JÚNIOR; CAMPOS, 2013).
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% da população
mundial têm ou terão lombalgia, podendo se tornar crônica em 40% destes indivíduos. A
dor lombar se tornou um problema de caráter epidemiológico na população e é de
fundamental importância a reabilitação, pois, o índice tem aumentado quatorze vezes mais

80 a 85% dos episódios de dor nas costas não tem causa conhecida. E que a lombalgia é
a desordem mais comum da coluna vertebral, afetando mais de 80% das pessoas em algum
momento de sua vida, sendo que 90% dessas pessoas apresentarão mais de um episódio
de dor lombar. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013).
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Outros dados da Organização Mundial da Saúde mostram que, no mundo, cerca de
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dos anos 70 a 90 (FERREIRA; NAVEGA, 2010).

Em um estudo realizado por Meira et al., (2012), em que analisaram a utilização do
método Pilates no tratamento da lombalgia, foi detectada a eficácia na melhora da dor, por
restaurar a função da coluna lombar por meio do ganho de força, da melhora do
desempenho motor, do alinhamento postural do tronco, da resistência, da amplitude de
movimento e do equilíbrio.
Tendo esses, os objetivos principais da atividade são o realinhamento postural, bem
como a manutenção do centro de gravidade corporal do indivíduo; diminuição dos quadros
álgicos da dor lombar, e o fortalecimento da musculatura responsável pela manutenção da
postura a fim de eliminar as compensações musculares responsáveis pelo desconforto
lombar, possibilitando que o individuo realize as atividades de vida diária sem dor e
limitações.

Procedimentos Adotados
O projeto pilates ocorre na UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná
campus de Cascavel. Participam tanto homens como mulheres, ambos da sociedade
interna e externa da Universidade, estes na faixa etária de 20 a 60 anos de idade, sem
graves intercorrências de saúde. As aulas são ministradas em uma sala de aula própria
para as práticas, onde os alunos são orientados a vestir traje confortável (esportivo) para a
realização das atividades, permitindo maior aproveitamento das mesmas com maior
conforto e possibilitando maior amplitude de movimento.
As aulas são ministradas duas vezes na semana, sendo uma turma avançada e

Cada prática é realizada com exercícios e aferições de pressão arterial (PA), que
são realizadas antes do inicio dos exercícios e ao final, que tem como objetivo mensurar as
alterações de cada indivíduo perante as práticas. São realizados em média 7 exercícios
correspondendo a uma hora aula, ambos com 10 repetições cada, podendo aumentar
conforme a evolução da turma.
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ao todo, sendo aproximadamente uma hora de aula cada turma.
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outra para os iniciantes. Cada turma possui 10 participantes, totalizando 20 participantes

Na especificidade de cada turma (avançado e iniciante) são realizados exercícios
conforme a característica da turma, com sequência de treinos modificada a cada duas
semanas, conforme a evolução dos participantes.
Foi determinado um dia para a realização das inscrições, onde as mesmas eram
preenchidas conforme a ordem de chegada bem como as limitações dos inscritos. Um dos
critérios de inscrição foi à realização de doações, como fraldas e paninhos para doação às
crianças.
Após as inscrições, foi aplicado um questionário com perguntas em relação à saúde
do participante, e uma avaliação postural, onde visou à comparação dos diâmetros dos
membros, bilateralmente, fazendo uma análise comparativa de como o paciente chegou,
também incluso nesta avaliação parâmetros de angulações articulares, se o participante
apresenta compensações, biomecânica, circunferências, e o teste de flexibilidade, onde foi
solicitado ao indivíduo realizar uma flexão anterior do tronco visando encostar a palma das
mãos ou a ponta dos dedos da mão no chão – teste em que todos os pacientes encontraram

Confecção das naninhas para doação
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limitações para realizar.

Foto tirada durante a realização dos exercícios

Resultados
Realizou-se um período de inscrição, no qual foi procurado tanto pela comunidade
interna quanto externa da Universidade, preenchendo as vagas em menos de duas horas.
Essas inscrições foram validadas para o sexo feminino e masculino, porém, a turma é
composta por mulheres, tendo participação de apenas um homem em sua totalidade.
Após a realização do questionário, foi observado o conhecimento sobre o método
pilates por estes indivíduos.

flexibilidade.
A maior dificuldade ressaltada foi em relação ao teste de flexibilidade, onde o
participante flexiona o tronco para frente, a fim de encostar a mão, ou os dedos no chão.
Onde se relatou maior limitação dos participantes.
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Solicitou-se que os mesmos respondessem ao questionário, a fim de coletar maiores

Dentre os objetivos observados, notou-se boa aceitação dos pacientes quanto ao
método, controle muscular, benefícios cardiorespiratórios, e boa adaptação quanto as
técnicas aplicadas.
Em relação às doações no dia da inscrição, foram arrecadados 75 metros de tecido,
estes, revertidos e utilizados na fabricação de 600 naninhas para as crianças.

Considerações Finais

Muitas evidências são encontradas na literatura demonstrando que, ao incorporar
um comportamento benéfico à saúde, como hábitos saudáveis, alimentação saudável,
prática de exercícios, as pessoas acabam operando mudanças em seu estilo de vida que
são favoráveis a melhores níveis de qualidade de vida.
Com base nestes dados, pretende-se através da proposta deste Programa,
proporcionar aos servidores da Unioeste e usuários dos serviços de saúde que apresentam
alterações posturais, uma reeducação postural e, consequentemente, uma melhora na
saúde e qualidade de vida.
Através das sessões semanais do Método Pilates, almeja-se promover uma melhora
significativa aos praticantes, atingindo efeitos em curto e longo prazo, como redução de
desconfortos musculares, alívio de estresse, correção postural, melhora do equilíbrio
corporal e coordenação, aumento da força muscular e flexibilidade.

Programa Re-Vivendo à Saúde – Os benefícios da naturopatia
E-mail: cascavel.revivendo@unioeste.br
Tel. (45) 3220-3173
Endereço Eletrônico:
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Forma(s) de contato com a ação

http://www5.unioeste.br/portal/proex/programas/re-vivendo-a-saude/oprograma/apresentacao
Número da Correspondência Registrada (CR)
25464/2008 – Programa Re-vivendo a saúde - os benefícios da Naturopatia
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acadêmico.

METODOS DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMUNITÁRIO: RELATOS DAS ATIVIDADES DENVOLVIDAS PELOS ACADÊMICOS
DA UNIOESTE NA OPERAÇÃO TOCANTINS 2017 DO PROJETO RONDON
Rose Meire Costa Brancalhão513 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Luiz Antonio Rodrigues 514 (Subcoordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Adriel José de Quadros 515, Évelyn Farias 516 e Samantha Frohlich 517

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Projeto Rondon; Extensão Universitária; Operação
Tocantins;
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O texto apresenta os resultados das atividades na área da educação, realizadas na
Operação Tocantins 2017 do Projeto Rondon, que se desenvolveu no Município de
Fátima/TO entre os dias 20 de janeiro a 05 de fevereiro de 2017. Com o objetivo de
contribuir com o desenvolvimento regional, formamos multiplicadores para seguirem com
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Resumo

E-mail:

as ações propostas através de oficinas, atendendo as necessidades da comunidade e do
público presente, relatando as experiências e dificuldades durante a operação.
Apresentação

Partiu-se do conceito de que extensão universitária se caracteriza como
atividades/ações das universidades junto às comunidades, proporcionando ao público
externo o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa, percebe-se que a extensão
possui caráter social, tornando-se uma oportunidade valiosa para todos os estudantes e
professores envolvidos (FORPROEX, 2012).
Diante do fato da importância da extensão universitária, a UNIOESTE, assim como
outras Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil, possui uma gama de projetos e
programas de extensão, visando disseminar os conhecimentos de seus docentes e
discentes à comunidade (UNIOESTE 2016).
Um desses projetos consolidado na instituição é o Projeto Rondon, em que a
universidade já participa desde 2005. Tal projeto se caracteriza como uma ação
interministerial do Governo Federal junto com os Governos Estaduais e Municipais, em
parceria com as IES reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e propõe junto as
comunidades, a contribuição para o desenvolvimento regional, local e sustentável
(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2016).

Com o objetivo desenvolver ações que tragam benefícios permanentes para as
comunidades em situação de vulnerabilidade, o Projeto Rondon se consolida na busca

responsabilidade social, coletiva, em prol da emancipação cidadã, do desenvolvimento e
da defesa dos interesses nacionais, contribuindo com a formação acadêmica através dos
trabalhos desenvolvidos, proporcionando, além de um espaço de conhecimento da
realidade brasileira, a interação com outras realidades, muitas vezes distante das que
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incessante de melhoria do bem estar social e a capacitação de gestores públicos e

costumam presenciar, garantindo que haja uma valiosa troca de experiências entre
comunidades, acadêmicos, militares, professores e gestores/governantes (MINISTÉRIO
DA DEFESA, 2016).
A Operação Tocantins foi realizada entre os dias 18 de janeiro e 05 de fevereiro de
2017 e contemplou 15 (quinze) municípios do Estado de Tocantins: Aliança do Tocantins,
Aparecida do Rio Negro, Brejinho de Nazaré, Cristalândia, Divinópolis do Tocantins,
Fátima, Marianópolis do Tocantins, Natividade, Nova Rosalândia, Novo Acordo,
Pindorama do Tocantins, Ponte Alta do Tocantins, Pium, Presidente Kennedy e
Silvanópolis. Com base no diagnóstico da região e na realidade dos municípios
escolhidos para a operação, foram realizadas ações propostas para as áreas temáticas
do Conjunto “A” de Ações, que contempla Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação
e Saúde.
A concentração das equipes ocorreu no 22º Batalhão de Infantaria do Exército
Brasileiro na cidade de Palmas/TO, no dia 18 de janeiro de 2017. Após dois dias de
instruções, ambientação e distribuição de materiais, as equipes deslocaram-se para seus
respectivos municípios de atuação com grandes expectativas.
Procedimentos Adotados

A equipe da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE - Conjunto “A”

um militar de ligação denominado “anjo”, responsável pela interlocução e comunicação
com o batalhão. A concentração desta equipe se deu em um Centro Municipal de
Educação Infantil (CMEI), local onde eram realizadas as reuniões, divisões de atividades,
refeições e avaliação das atividades diárias. As atividades eram realizadas na escola, no
colégio, na unidade de saúde, no centro comunitário, dentre outros espaços (até mesmo
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de ações) atuou em parceria com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM –

improvisados), visando a atendimento a toda comunidade, tendo em vista que o município
todo conta com menos de 4 mil habitantes.
Os trabalhos eram realizados de forma sequencial, onde buscamos, num primeiro
momento, conhecer os participantes por meio de apresentações que visavam à interação
entre todos e a “quebra do gelo”, promovendo uma melhor harmonia entre os envolvidos.
Posteriormente, iniciávamos o conteúdo das palestras e/ou oficinas, onde se realizava uma
explanação do conteúdo, com explicações teóricas e práticas. Durante as atividades
buscamos deixar os participantes bem à vontade, objetivando assim a integração entre
Rondonistas e comunidade, afim de repassar e desenvolver as atividades propostas,
garantindo que as ações não se findassem com o término das atividades.

Resultados
Para o Ministério da Defesa, a atuação dos universitários tem por prioridade o
desenvolvimento de ações transformadoras e duradouras para a população e a
administração municipal, ampliando as forças e os valores da sociedade local por meio de
atividades participativas, democráticas e emancipadoras.
O foco de suas ações são as lideranças comunitárias, os agentes multiplicadores,
os difusores e os replicadores, os professores, os agentes de saúde, os servidores públicos,
as organizações da sociedade civil e a comunidade em geral, capacitando-os em três
conjuntos de ações: Conjunto “A” que engloba a área da saúde, educação, direitos
humanos e justiça, cultura; O Conjunto “B” que contempla ações de trabalho, meio

TOTAL DE ATIVIDADES DO CONJUNTO “A” DESENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO
TOCANTINS
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ambiente, tecnologia e produção; e por fim o Conjunto “C” que corresponde à área de
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FONTE: Gráfico elaborado com base nos relatórios encaminhados à coordenação
do projeto e posteriormente relacionados no relatório final de projetos de extensão
encaminhado à Proext da UNIOESTE.

No gráfico acima, buscamos apresentar o número de atividades referente a cada
área contemplada, desenvolvidas durante os dias da operação, lembrando que todas as
atividades desenvolvidas contemplaram o Conjunto “A” de Ações (Cultura, Direitos
Humanos e Justiça, Educação e Saúde), ações estas que foram desenvolvidas pelos

Tocantins 2017 do Projeto Rondon enquadra-se a Educação. As atividades/oficinas dessa
temática foram realizadas dos dias 23 de janeiro a 02 de fevereiro de 2017 tendo como
público alvo os docentes da rede de ensino do Município de Fátima - TO, sendo que em
alguns momentos, conforme a necessidade e relevância da temática abordada foram
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acadêmicos da UNIOESTE.

também ministradas aos estudantes. Ao todo foram 09 palestras com um número de
participações de 348 pessoas, conforme a tabela 1 a seguir:

TABELA 1 DAS ATIVIDADES REFERENTES À TEMÁTICA EDUCAÇÃO
Atividades/Oficinas

Referentes

ao

Tópico

“Educação”

N°
Participantes

Contação de Histórias

25

Construção de Tirinhas e História em Quadrinhos

31

Estratégias de Ensino: Caminhos Para Motivar o

30

Estudante
Feira das Profissões

35

Ludicidade: Aprender Brincando

36

Matemática Aplicada no Ensino Fundamental e

04

Matemática nos Anos Iniciais: Por Que Não?

37

Matrizes de Competências e Habilidades dos

114

Médio

Exames Oficiais
Oficina de Memória

36

TOTAL DE PARTICIPANTES

348

FONTE: Tabela elaborada com base nos relatórios encaminhados à coordenação do
projeto e posteriormente relacionados

Contação de Histórias: Nesta oficina, realizada no dia 27 de janeiro, participaram
25 pessoas. Seu objetivo foi apresentar diferentes formas de realizar a contação de
histórias e construir um avental de histórias e personagens. Expôs-se de forma breve o que
a narração pode instigar em alguém e as formações intelectuais e de valores construídas
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Dentre as atividades referentes à educação destacamos as seguintes:
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no relatório final de projetos de extensão encaminhado à Proext da UNIOESTE.

pela criança durante a contação. Falou-se dos momentos importantes dentro da contação
de histórias e, ao final, confeccionaram-se aventais de histórias e alguns personagens.
Construção de Tirinhas e Histórias em Quadrinhos: Esta oficina foi ministrada no
dia 26 de janeiro e contou com a participação de 31 professores. Seu objetivo foi apresentar
o software HagáQuê, suas respectivas características positivas demonstrando como as
HQs podem auxiliar de forma lúdica no processo de ensino-aprendizagem dos mais
diversos conteúdos, como geografia, matemática, história, português e idiomas
estrangeiros. Inicialmente tratou-se das vantagens do uso de histórias em quadrinho no
processo de ensino-aprendizagem e em seguida explicou-se como funciona o software e
como se dá a sua correta utilização.
Estratégias de Ensino: Caminhos Para Motivar o Estudante: Realizou-se no dia
24 de janeiro e teve 30 participantes. O objetivo foi apresentar duas metodologias de ensino
que podem favorecer a aprendizagem de alunos realizando associações de como funciona
a memória dos alunos. A primeira metodologia refere-se ao ensino por CTS e a segunda,
por EPI. Explicou-se como cada uma delas funciona e como podem ser aplicadas a fim de
procurar consolidar as informações e aprendizados na memória do aluno. Ao final disso
realizou-se uma atividade prática para demonstrar como funciona o ensino por EPI.
Feira das Profissões: Foi organizada no dia 02 de fevereiro e contou com a
participação de 35 estudantes do Ensino Fundamental e Médio. O objetivo foi relatar sobre
o mercado de trabalho, piso salarial e outras dúvidas frequentes dos adolescentes relativas
aos cursos de graduação. Cada Rondonista pôde expor um pouco da sua experiência
acadêmica e falar das particularidades de seus cursos.

processo de ensino aprendizagem. Utilizou-se os recursos da ludicidade para tratar de
assuntos como a sustentabilidade, consumismo e preservação do meio-ambiente.
Matemática Aplicada no Ensino Fundamental e Médio: No dia 02 de fevereiro
outra palestra foi feita sobre o ensino de matemática, porém aplicado ao ensino
fundamental e médio. Contou com 04 participantes e trabalhou aplicando ferramentas
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Ludicidade: Aprender Brincando: Realizou-se no dia 01 de fevereiro e teve como

matemáticas lúdicas que podem ser usadas em sala de aula, abordando conceitos de
álgebra e geometria. O foco foi conciliar e explorar as duas frentes, fazendo com que alunos
entendam os cálculos algébricos e apliquem dentro do contexto da geometria.
Matemática Nos Anos Inicias: Por Que Não?: Esta oficina ocorreu no dia 26 de
janeiro e contou com 37 participantes. Seu objetivo foi abordar o estudo da matemática nos
anos inicias através de exemplos cotidianos, jogos e resolução de problemas. A palestra
teve como recursos a apresentação de slides e conversas com os professores, mostrando
como fatos do cotidiano podem correlacionar-se com os fundamentos teóricos, bem como
mostrar dinâmicas com recursos lúdicos que podem ser aplicados no ensino da
matemática.
Matrizes de Competências e Habilidades dos Exames Oficiais: Esta oficina foi
dividida em dois púbicos, um deles, professores, o outro, alunos do Ensino Médio. Para os
professores a oficina realizou-se no dia 25 de janeiro, contando com um público de 35
docentes. O objetivo foi mostrar como estes poderiam ajudar seus alunos a se prepararem
para os exames oficiais exibindo a complexidade e o elo de competências e habilidades
que os alunos necessitam para obter bons resultados. O conteúdo foi exposto através de
slides, explicando algumas questões de anos anteriores e desafiando os professores a
elaborar uma questão com base no manual de Matrizes.
Para os alunos do Ensino Médio realizou-se em duas etapas, nos dias 30 e 31 de
janeiro, contando com a participação de 79 estudantes. O objetivo foi informar sobre as
principais opções para seguir carreira acadêmica, focando principalmente nos exames de
vestibular, ENEM e cursos técnicos, esclarecendo ainda algumas dúvidas a respeito da

Oficina de Memória: Realizou-se em 23 de janeiro e contou com a participação de
36 professores da rede municipal. O foco foi mostrar como funciona o processo de
memorização dos alunos e a partir disso intensificar o aprendizado de forma eficaz, usando
recursos lúdicos. Para tanto se utilizaram slides, conversas com os professores e, no final,
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carreira militar. Isso foi feito através de apresentação de slides e conversa com os

a confecção de chaveiros de miçangas em formato de neurônio para demonstrar como a
ludicidade pode facilitar o processo de formação da memória.

Considerações Finais

As atividades realizadas possibilitaram aos acadêmicos e coordenadores do projeto
uma maior apreensão do real significado da frase citada pelo Ministro do Superior Tribunal
Militar José Barroso Filho “O Rondon é como uma tatuagem que fica na pele para sempre”.
Com isso, encerramos as oficinas levando uma grande bagagem de aprendizado,
conhecimento, amor ao próximo, reconhecimento, satisfação, doar-se sem esperar nada
em troca, momentos em que um sorriso vale mais que mil palavras, momentos de
ansiedade, de estudos, aprendizagem, companheirismo, novas amizades, reconhecimento,
sabedoria repassada e apreendida, improviso, respeito, atitude, disponibilidade,
expectativas, espiritualidade, realizações e para não ficar mais algumas páginas relatando
sentimentos, encerra-se com a certeza de objetivos alcançados, de dever cumprido,
buscando despertar nos participantes a compreensão da importância do impacto social que
projetos de carácter extensionista têm na vida da comunidade local e acadêmica, se
destacando na imensa troca de saberes.

Forma(s) de contato com a ação
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Rua Universitária, 1.619. Caixa

www5.unioeste.br/portal/proex/projetos-proex/projeto-rondon/inicio-rondon

Projeto Rondon
www.projetorondon.defesa.gov.br/portal/
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Postal 701. Jardim Universitário – Cascavel. CEP 85819-110. Fone: (045) 3220-3000.

Número da Correspondência Registrada (CR)
Número: 45253/2015

Referências

MINISTÉRIO

DA

DEFESA.

Projeto

Rondon,

2016.

Disponível

em:

<http://www.projetorondon.defesa.gov.br/portal/index/pagina/area/C/>

FORPROEX. Fórum De Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus, AM, maio 2012.
Disponível

em:

<http://www.renex.org.br/documentos/2012-07-13-PoliticaNacional-de-
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Extensao.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2017.

MONITORAMENTO DA ESTERILIZAÇÃO NAS AUTOCLAVES DE UM ABRIGO
PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, PR E DO BIOTÉRIO CENTRAL DA
UNIOESTE
Helena Teru Takahashi Mizuta518 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Leanna Camila Macarini2, Callegary Viana Vicente3,
Maria Aparecida de Souza Silva4
Karina Lubazcoski Vieira5
Sara Cristina Sagae Schneider6
Fernando Marques Salles7

Linha de Extensão: Saúde e proteção no trabalho
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Bacillus stearothermophylus, Esterilização, bioindicador.

Resumo
518
2

Doutora, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: helenatakahashi@yahoo.com.br
Acadêmica,

curso

de

Ciências

Biológicas,

CCBS,

campus

de

Cascavel.

E-mail:

de

Ciências

Biológicas,

CCBS,

campus

de

Cascavel.

E-mail:

leannamacarini@gmail.com
3

Acadêmico,

curso

calle_vicente95@gmail.com
4

Enfermeira, Abrigo São Vicente de Paulo, Cascavel, PR. E-mail: maraape@gmail.com

5

Enfermeira, Abrigo São Vicente de Paulo, Cascavel, PR. E-mail:karinavieira41@hotmail.com

6

Doutora, Curso de Medicina, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: sarasagae@gmail.com

7

Médico Veterinário, Biotério Central da Unioeste, CCBS, campus de Cascavel. E-mail:

fernandosalles@outlook.com
8

Doutora, curso de Farmácia, CCMF, campus de Cascavel. E-mail: fafalconi@hotmail.com
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Fabiana André Falconi8

Os micro-organismos podem ser agentes patógenos, transmissores de doenças. A
fim de diminuir as infecções contraídas, a esterilização permite a destruição dos microorganismos. O método de indicador biológico visa detectar e diminuir as falhas no processo
de esterilização e garantir a eficiência das autoclaves. O objetivo deste estudo foi verificar
a eficácia desses processos. De maio de 2016 a maio de 2017 realizaram-se as análises.
Os resultados comprovaram a eficiência das autoclaves.
Apresentação
A esterilização a vapor é um processo amplamente utilizado, devido à facilidade de
ser efetuada através de autoclaves. Nestes equipamentos, os micro-organismos são
destruídos pela ação combinada da alta temperatura, pressão e umidade. A esterilização
permite interromper a cadeia de transmissão de micro-organismos (CORRÊA; DE
CASTILHO; PEREIRA, 2009).
Os monitoramentos de esterilização podem abranger as avaliações biológicas,
químicas e físicas. O controle físico pode ser realizado pelo próprio operador e consiste
em verificar se a autoclave atinge os parâmetros físicos de tempo, temperatura e pressão
de acordo com seu ciclo. Indicadores químicos são caracterizados por tinta termocrômica
que mudam de cor quando expostas a alta temperatura por certo tempo. Indicadores
biológicos são micro-organismos altamente resistentes ao calor úmido e não são
patogênicos (TIPPLE et al., 2011).
A autoclave no abrigo é destinada a esterilizar materiais para realização de curativos
nos idosos que lá residem. Já o Biotério Central da Unioeste, usa a autoclave para

A eficácia da esterilização foi acompanhada por indicador biológico, utilizando-se o
inóculo de Bacillus stearothermophylus ATCC 7953, devido à sua resistência ao calor úmido
(LAUFER NETO; KERN; DOS SANTOS, 2009).
O objetivo do presente trabalho foi realizar o monitoramento nas autoclaves, a fim de
detectar e resolver possíveis problemas na esterilização à vapor. As autoclaves pertencem
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esterilizar garrafas empregadas como bebedouro de animais, maravalha e cepilho,

ao abrigo para idosos São Vicente de Paulo e ao Biotério Central da Unioeste, ambos
localizados em Cascavel, no Paraná.

Procedimentos Adotados
A pesquisa ocorreu semanalmente e foi realizada em um abrigo para idosos,
localizado no município de Cascavel, Paraná e no Biotério Central da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná. Em um ano, no período de maio de 2016 a maio de 2017,
foram efetivadas as análises nas datas demonstradas nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Datas de analises das autoclaves do abrigo e biotério no ano de 2016.
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Tabela 2: Datas de analises das autoclaves do abrigo e biotério no ano de 2017.
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Para o monitoramento do processo de esterilização, foram preparados, no

Caldo Triptona Dextrose, com indicador de pH Púrpura de Bromocresol, glicose 20% e o
inóculo de Bacillus stearothermophylus ATCC 7953.
Dois dos tubos eram transportados ao abrigo de idosos e dois ao Biotério Central
para autoclavação. Os tubos-teste eram introduzidos nas autoclaves e submetidos à
esterilização, juntamente com os demais materiais das instituições. O outro tubo
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Laboratório de Controle Microbiológico de Água, Alimentos e Medicamentos da

correspondia ao controle positivo, que permanecia no laboratório, fora do equipamento, à
temperatura ambiente.
Após o ciclo de esterilização, os controles biológicos eram acondicionados,
transportados à Unioeste, incubados em estufa bacteriológica a 35ºC por 24-48 horas
juntamente com o tubo-controle.
A leitura foi realizada avaliando visualmente e observando-se a variação de
coloração do meio, onde o tubo-controle deve apresentar coloração amarela, típica do
crescimento de Bacillus stearothermophylus ATCC 7953, devido à produção de ácido e
viragem do indicador e os tubos-testes devem continuar na cor púrpura, o que indica que
não apresentou crescimento, ou seja, comprovando a eficiência do processo de

Bromocresol. Da esquerda para a direita: O primeiro tubo não-inoculado com Bacillus
stearothermophylus ATCC 7953. Segundo tubo (centro): Inoculado, autoclavado e
incubado por 24 horas. Terceiro tubo (tubo-controle): Inoculado, não- autoclavado e
incubado por 24 horas.
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esterilização (Figura1).

Resultados
Após todas as análises, observou-se que as autoclaves utilizadas pelo Biotério
Central e Abrigo São Vicente de Paulo, encontravam-se qualificadas e aprovadas para o
uso, já que todos os tubos-testes não apresentaram crescimento do micro-organismo
Bacillus stearothermophylus ATCC 7953. Isso indica que os micro-organismos foram
inativados pelo processo de autoclavação e, portanto, todo o material esterilizado, está
estéril, ou seja, adequado para o uso
O método do indicador biológico mostrou-se eficaz no monitoramento de autoclaves.
No ano de 2014, foi realizada uma pesquisa semelhante em quatro autoclaves
odontológicas para esterilização à vapor no município de Porto Velho, RO. A efetividade do
processo de esterilização realizado pela autoclave pôde ser comprovada, uma vez que
todos os resultados do monitoramento biológico também mostraram-se negativos para o
crescimento bacteriano (DIAS et al., 2014).
É de extrema importância realizar o controle periódico das autoclaves já que a
autoclave tem papel essencial na prevenção de infecções e contaminações (MADEIRA, et
al. 2015).

Considerações Finais
Pode-se concluir, através dos resultados, que houve eficácia dos testes realizados, nas duas
autoclaves analisadas.
Manter esta parceria, envolvendo a instituição de caridade, o biotério e a Unioeste, através do projeto

podem ser transmitidas aos idosos através de materiais contaminados, destinados à realização de curativos,
além de tornar possível atestar a qualidade dos produtos utilizados no biotério, para que os experimentos,
envolvendo os animais desse estabelecimento, continuem sendo conduzidos com sucesso.
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de extensão, com o monitoramento do processo de esterilização nas autoclaves, permite avaliar se os

Assim, pode-se verificar que os testes realizados nas autoclaves utilizadas pelo
biotério e abrigo, foram positivos, de maneira que, os materiais que precisam passar por
esterilização e são empregados diariamente, podem ser utilizados de forma segura.

Forma(s) de contato com a ação

Profa. Dra. Helena Teru Takahashi Mizuta
E-mail: helenatakahashi@yahoo.com.br
Telefone: (45) 3220-3259
Número da Correspondência Registrada (CR)

45099/2015.
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MULHER EM EVIDÊNCIA
Isadora Schwertner 519 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Natália Carolina Narciso Redígolo520(Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes profissionais: Adriana Royer, Amélia Ramirez, Beatriz Chefer, Paulo
Biesdorf Jr., Rafaella Cogrossi, Rafaella Medeiros, Samantha Mori, Sandra Souza. 521
Participantes acadêmicos: Alessandra Cabanha, Aparecida Lopes, Bianca Lopes,
Geisla Silva, Liceli Josefi, Letícia Cristo, Paulo Telles, Thais Rodrigues 522.

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Linha de Extensão: Direitos Individuais e Coletivos
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Patronato; Projeto; Mulher.

Resumo
O projeto "Mulher em evidência" tem como objetivo a conscientização das mulheres
atendidas pelo Patronato Penitenciário de Foz do Iguaçu, através do incentivo da sua

Iguaçu, além de panfletagem sobre violência doméstica na sede do Patronato Penitenciário
de Foz do Iguaçu.

Apresentação

519

Professora Doutora, Direito, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail: isadoragomes@hotmail.com.

520

Professora Mestre, Sociologia, CCSA, Foz do Iguaçu. E-mail: naty_redigolo@hotmail.com

521

Profissionais qualificados nas áreas de Direito, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

522

Discentes dos cursos de Administração, Direito, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

Página

autoestima realizadas na APASFI – Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do

1063

autonomia e autoafirmação, com a realização de palestras motivacionais, educativas e de

Através das informações levantadas durante as entrevistas de triagem realizadas
pela equipe multidisciplinar do Patronato Penitenciário de Foz do Iguaçu, percebeu-se que
as mulheres atendidas, ao iniciar o cumprimento de suas penas (meio aberto ou serviços à
comunidade), relatam sofrer rejeições da sociedade, pelo estigma de terem passado pelo
sistema prisional.
Toda essa situação desencadeia uma série de problemas relacionados à saúde
física e mental. Por isto, constamos a necessidade de informar, conscientizar e valorizar
estas mulheres, utilizando o projeto como uma ferramenta de reinserção ao convívio social
e de informação sobre saúde e autoestima, tão abaladas durante e após o período de
cumprimento de pena.
Durante o período de comemoração ao dia Internacional da Mulher, idealizamos o
projeto em parceria com o Patronato, visando realizar um evento de três dias, cuja
programação incluiu palestras sobre autoestima e saúde feminina, além da realização de
panfletagem de cunho informativo sobre a violência contra a mulher, que ajudaram a
resolver os problemas apontados, na medida em que foram fornecidas informações e
reflexões às mulheres envolvidas e, principalmente, ao demonstrar que elas merecem ser
valorizadas.

levantamento realizado e observado que havia uma necessidade de projeto que visasse a
melhora na autoestima e valorização das mulheres que são atendidas no Patronato
Penitenciário. Com isso, iniciou-se o planejamento das ações que deram corpo ao projeto;
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O evento foi realizado com o seguinte cronograma e desenvolvimento:

2- Na segunda reunião com os organizadores, foram elaboradas metas de
arrecadação de donativos e feita uma lista de possíveis parceiros e feito o contato com a
professora palestrante para o evento;

3- Houve a confecção e entrega de ofícios solicitando os donativos para serem
sorteados durante o evento;
4- Após confirmação dos parceiros, realizou-se a busca dos itens doados, e após,
foi realizada a montagem dos kits para as participantes;
5- No primeiro dia do evento, houve a palestra sobre saúde feminina com a
professora de enfermagem Fatima Cividini, que abordou as mudanças no organismo da
mulher em todas as fases da vida. Ao final, foi realizado sorteio de kits de higiene pessoal
e degustação de coffee break. Ainda, durante o evento, houve a participação de duas
rotarianas auferindo pressão e glicose.
6- No segundo dia do evento, houve a panfletagem de material abordando a violência
contra a mulher. Neste dia, não apenas mulheres, mas todas as pessoas que foram
atendidas no Patronato Penitenciário, além daquelas que transitavam próximas ao local
receberam um panfleto informativo e um preservativo (item doado pela 9ª Regional de
Saúde).

Ainda, houve degustação de coffee break, sorteio de brindes e atividades de cuidados com
a beleza, realizadas por uma maquiadora e representante Mary Kay.
Ainda, nossos parceiros do evento foram: Patronato Penitenciário de Foz do Iguaçu,
Rotary Club de Foz do Iguaçu Grande Lago, APASFI (Associação de Pais e Amigos dos
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7- No último dia do evento, ocorreu a palestra sobre bem-estar e autoestima,

Surdos de Foz do Iguaçu), ADIFI (Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu),
Supermercado Muffato, Supermercado Italo, Supermercado Líder, Supermercado
Atacadão, Supermercado Makro, Supermercado Gisele, Embelleze, Farmácia Preço Justo,
Farmácia Farmarede, Sindhotéis (Sindicato dos Hotéis de Foz do Iguaçu), Gazeta do
Iguaçu, RICTV, Secretaria de Assistência Social de Foz do Iguaçu, DEPEN-PR
(Departamento Penitenciário do Paraná), PEF I ? Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu
I, Cadeia Pública Laudemir Neves, Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, Batalhão de Polícia
Militar de Foz do Iguaçu, Patrulha Maria da Penha (Guarda Municipal) de Foz do Iguaçu,
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Secretaria de Comunicação Social de Foz do Iguaçu,
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Terapia Chinesa, HotPizza, Rafain Churrascaria
Show, Macuco Safari, Mary Kay e 9ª Regional de Saúde.

Procedimentos Adotados

No intuito de auxiliar na reinserção das mulheres assistidas pelo Patronato Municipal
de Foz do Iguaçu/PR, o projeto “mulher em evidência”, como resultado de diversas reuniões
da equipe multidisciplinar, desenvolveu diversas atividades com enfoque nos temas: saúde,
bem-estar e autoestima.

Em dois dias de evento foram ministradas palestras sobre a saúde, bem-estar e
autoestima da mulher, realizadas pela equipe de psicologia do Patronato e por uma

sobre o fenômeno da violência doméstica a todos os presentes.

Por fim, durante todo o evento houve o sorteio de kits de higiene pessoal e
cosméticos às presentes.
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professora de enfermagem da Unioeste.

As atividades realizadas foram organizadas de modo a auxiliar as assistidas na
superação do estigma social suportado por aqueles que são submetidos ao cárcere.

Resultados

Para este projeto, 250 mulheres foram atendidas nos 03 dias de evento, sendo que
houve a meta de comparecimento dos participantes 100% alcançada.
Todos os parceiros colaborariam novamente em uma próxima edição.
Recebemos cartas de agradecimentos de vereadores que participaram como
ouvintes.
Parceria com entidades não governamentais, como Rotary e Rotaract da cidade.
Depoimentos de mulheres que participaram, que abordaram sobre a mudança de
pensamento e atitude perante os problemas antes enfrentados.
Todos os participantes, bem como, palestrantes, receberam kits de higiene e brindes
doados pelos parceiros.
Houve a divulgação do Projeto Patronato em toda a comunidade local, quebrando
paradigmas e preconceitos da sociedade.

Considerações Finais
É possível a mudança de pensamento das próprias assistidas através de atividades

invisibilizada pela sociedade e que precisa de esclarecimento, pois são parte da
comunidade;
Com a ajuda de vários parceiros, o projeto se mostra viável e efetivo;
É possível realizar um projeto que pode ser replicado em outros lugares e que
demanda de poucas pessoas para ser executado.
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planejadas e estruturadas;

Forma(s) de contato com a ação

Endereço: Rua Belarmino de Mendonça, nº 566, Centro, Foz do Iguaçu/PR. CEP
85851-100.
Contato: (45) 3027-6258 / (45) 3029-8193 – Fórum.
Site: http://www.pmfi.pr.gov.br/patronato

Facebook: https://www.facebook.com/patronatopenitenciariomunicipal.fozdoiguacu

Referências
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Lei Ordinária Municipal nº 4.085/13 de 06 de maio de 2013.

NADAR E BRINCAR: UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO DA NATAÇÃO
Verónica Gabriela Silva Piovani 523 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participante: Juliano Fritsch 524

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Esporte e Lazer
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Ensino; Natação; Crianças.
Resumo

O objetivo foi levar a aprendizagem da natação para crianças do Município de
Marechal Cândido Rondon. Participaram do projeto 28 alunos (17 meninas e 11 meninos),
que tinham entre 09 e 15 anos de idade. A frequência semanal de participação das crianças
nas aulas teve uma média de 75,0%. Conclui-se que houve uma evolução dos alunos em
relação a aprendizagem da natação, as atividades despertavam o interesse em aprender

Apresentação

523

Mestre em Educação Física, Curso de Educação Física Bacharelado, Centro de Ciências

Humanas, Educação e Letras, Campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: veropiovani@hotmail.com
524

Acadêmico do Curso de Educação Física Licenciatura, Curso de Educação Física Licenciatura,

Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras, Campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: julianofritsch@hotmail.com
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cada vez mais, e as crianças criaram vínculos de amizade e companheirismo.

O projeto de extensão intitulado “Nadar e brincar”, visou levar a aprendizagem da
natação para crianças e adolescente residentes no município de Marechal Cândido Rondon
– PR.
Atualmente, na cidade a oferta do ensino da natação é escassa, existindo somente
dois centros privados que oferecem esta possibilidade para crianças em idade escolar. Por
este motivo, existe a necessidade de ampliar a oferta dessa experiência para crianças, e
assim criar na comunidade consciência em relação à importância da aprendizagem da
natação para o desenvolvimento pessoal. E, para aprender a desfrutar do ambiente
aquático com segurança. Isto porque a cidade possui um número considerável de piscinas
particulares em casas e clubes de campo/esportivos para os momentos de lazer, assim
como a praia do lago de Itaipu no distrito de Porto Mendes, rios que atravessam a cidade e
outras praias que existem nos municípios vizinhos, o que implica a necessidade de
prevenção de acidentes no meio aquático, a partir da possibilidade de conhecê-lo e saber
atuar neste por parte da população.
Assim, a natação vai além da aprendizagem dos quatro estilos tradicionais de
nado, envolve o desenvolvimento da habilidade de adaptação ao meio aquático para que
as pessoas possam ter uma formação mais plena de suas possibilidades, aproveitando as
características deste meio com segurança e alegria. A habilidade aquática no ser humano
se apresenta como uma aprendizagem adaptativa, o que o diferencia de outros seres vivos,
os quais a possuem desde sua formação genética. Os seres humanos a pesar de sua
habituação ao líquido amniótico durante a gestação e a presença do reflexo natatório nos
primeiros meses de vida, precisa de um período de tempo para aprender a nadar, assim

Neste sentido, a integração sensorial na água deve ser aprendida, o que
obviamente significa que a integração se processe no cérebro do bebê ou da criança
nadadora, uma vez que ele é o órgão diretor de toda a atividade que ocorre no nosso
organismo. Desde o ponto de vista sensorial e psicomotor, estar na água é muito diferente
do que estar situado ou posicionado em terra e de ai decorre a especificidade da
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meio especifico diferente do seu (VELASCO, 1997).
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como de certa maturação neurológica e emocional para poder dominar autonomamente um

reaprendizagem postural e motor naquele meio. Tanto as habilidades motoras básicas
(saltar, correr, apoiar, agarrar, prender, etc.) como as complexas (equilibrar, virar, rolar,
etc.) implicam na água uma expansão e uma ampliação do repertorio psicomotor da
criança. Portanto, a aprendizagem na água deve atender condições de segurança, de
conforto e de prazer, ou seja, que se constatem processos neurológicos que estejam na
base do desenvolvimento de uma função adaptativa, uma relação e um desempenho motor
que ilustre uma organização de componentes psicológicos, num todo harmonioso e
funcional. Assim, o ensino das habilidades aquáticas, assume uma enorme importância,
para preservar condições de segurança e conforto num meio instável e inseguro. Isto
significa que a qualidade da experiência pedagógica e interativa (guiada pelo docente) é de
extrema relevância, já que as dificuldades inerentes ao meio têm de se manusear e gerir
de forma segura e intencional (VELASCO, 1997).
Procedimentos Adotados

Como subsidio metodológico para o ensino da natação com crianças, utilizamos a
proposta de fases de ensino, as quais possuem fundamentação na ideia de
desenvolvimento psicomotora apresentada por Velasco (1997). Conforme esta autora,
existem três fases para o ensino-aprendizagem da natação: a adaptação; os
deslocamentos autônomos e ativos; e a fase de deslocamentos coordenativos e
construtivos.
A fase de adaptação consiste na promoção da autonomia afetiva entre as crianças

motivo, nesta primeira etapa do ensino, a mediação do professor é muito importante, para
promover situações de segurança para as crianças se sentirem confortáveis e
emocionalmente estáveis num meio “estranho” como é o aquático.
A segunda fase (deslocamentos autônomos e ativos) implica a aprendizagem de
diferentes condutas relacionadas ao meio aquático, o que se chamaria de enriquecimento
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no ambiente aquático, considerando que esta é fundamental para o desenvolvimento da

adaptativo, ou seja, aprender a harmonizar sinergias respiratórias com sinergias motoras,
de equilíbrio e práxicas, para garantir os deslocamentos autônomos, com propulsão
continua, econômica e eficaz.
A terceira fase (deslocamentos coordenativos e construtivos) envolve a
aprendizagem de diferentes movimentos mais complexos, que requerem uma coordenação
e integração sensorial especificas. Tudo o que leva à aprendizagem e aprimoramento de
diferentes técnicas de nado (aqui se encontram os clássicos estilos de nado – crawl, peito,
costas e borboleta).
Ao mesmo tempo a proposta metodológica de ensino se baseou nos pressupostos
pedagógicos centrados na promoção da autonomia e criatividade dos sujeitos (FREIRE,
2003), portanto serão desenvolvidas em todo momento tarefas que procurem a participação
das crianças no processo de descoberta de suas possibilidades e na construção de sua
aprendizagem.
Neste mesmo caminho foi que se realizaram diversas atividades recreativas e
brincadeiras, baseados na ideia de que as crianças também se desenvolvem brincando
(KISHIMOTO, 2002) e que isto colabora no aproveitamento pleno de seu tempo de lazer.

Resultados

Participaram do projeto 28 alunos, sendo 17 meninas e 11 meninos. Os alunos do
grupo tinham entorno de 09 a 15 anos de idade, sendo que a média de idade dos meninos
foi de 12 anos e das meninas de 11 anos.

de 75,0% aproximadamente. Com isso, as aulas se tornavam bastante produtivas em
relação ao desenvolvimento das atividades propostas.
Os alunos eram divididos em três grupos, os quais correspondiam aos níveis
em relação ao seus conhecimentos sobre a natação (já que havia crianças que possuíam
uma experiência anterior com aulas de natação). Desta maneira, os grupos eram os
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Em relação a presença dos alunos nas aulas do projeto, os mesmos possuíam

seguintes: iniciantes, intermediário e avançado. O grupo dos iniciantes era composto por
11 alunos, o intermediário por 09 alunos e o avançado por 08 alunos.
A dinâmica das aulas acontecia com cada grupo realizando suas atividades,
tendo sempre dois ou três acadêmicos dos cursos de Educação Física Bacharelado e
Licenciatura orientando e supervisionando às crianças. As aulas tinham um momento no
qual todos os grupos realizavam alguma atividade, jogo ou brincadeira em conjunto, ao
início ou final da aula. Esta proposta tinha como objetivo a socialização e interação de todas
as crianças do projeto, independentemente do nível no qual se encontrassem.
Eram realizadas reuniões semanais antes das aulas, destinadas para a
elaboração do planejamento das aulas, onde todos os acadêmicos ajudavam na proposição
de atividades adequadas para cada nível. Ao término de cada aula, era realizada uma
conversa entre os acadêmicos e a professora coordenadora do projeto, com o intuito de
debater como estava o desenvolvimento dos alunos nos respectivos níveis e possíveis
passagens destes para outro nível. Isto, porque a avaliação era desenvolvida de forma
qualitativa, em função da apropriação das habilidades aquáticas necessárias para cada
nível, como foi descrito na metodologia acima detalhada.
Além disso, houve a realização de dois eventos de recreação com os alunos
que faziam parte do Projeto Nadar e Brincar, nesses eventos os alunos podiam trazer um
amigo para participar de jogos e brincadeiras que eram realizadas no ginásio e na piscina.
Estas atividades tiveram a duração de 03 horas e 30 minutos. Esses eventos foram
realizados com intuito de promover a socialização das crianças do projeto, e também para
divulgar o mesmo com as demais crianças que não participavam deste. Nos eventos, houve

2016.

Considerações Finais
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a ajuda na organização e planejamentos de acadêmicos do 4º ano do curso de Educação

No decorrer do projeto foi possível perceber que houve uma boa evolução dos alunos
em relação às três fases de ensino-aprendizagem da natação. As atividades despertavam
o interesse nos alunos em aprender cada vez mais, assim a taxa de evasão dos alunos foi
baixa (somente três crianças não deram continuidade às aulas). Além disso, foi possível
perceber que aos poucos as crianças criaram vínculos de amizade e companheirismo, o
que também ajudava no desenvolvimento das aulas.
Este projeto nos possibilitou a oportunidade de conhecer a realidade das
crianças em relação a natação, pois a natação se faz muito importante para o lazer das
crianças, sua autoestima e até para sua segurança e sobrevivência em ambientes
aquáticos.

Forma(s) de contato com a ação
Verónica Gabriela Silva Piovani - veropiovani@hotmail.com
Juliano Fritsch - juliano-fritsch@hotmail.com
Número da Correspondência Registrada (CR)

48223/2016
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NÍVEL DE IMPORTANCIA DE UM PROJETO DE EXTENSÃO NA VIDA DAS
PARTICIPANTES
Juliana Cristina Frare525
Maria Goreti Weiand Bertoldo526, Dauana Arielli Dallacorte3, Grazieli da Silva4,
Morgana Neves5, Maria Julia Schimitt6, Larissa Carolina Dierings7, Ana Karolina

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Comunicação Oral
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Doutora, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus Cascavel. E-mail:

jcfrare@yahoo.com.br.
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grazielisilva1@live.com
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moh.dranski@hotmail.com
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Acadêmica, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus Cascavel. E-mail:
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Acadêmica, Fisioterapia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, campus Cascavel. E-mail:

vanessa.cristinav@hotmail.com
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Cechinel8, Vanessa Cristina Vieira9.

Palavras-chave: Gestação; Qualidade de Vida; Hidroterapia.
Resumo

A gestação é uma fase de intensas transformações na vida e no corpo da mulher, as
quais podem interferir em sua qualidade de vida. A Fisioterapia possui técnicas específicas
para prevenir e/ou tratar as dores e os desconfortos ocasionados pelas adaptações
gestacionais. O Projeto de Extensão “Hidroterapia na prevenção e tratamento dos
desconfortos musculoesqueléticos gestacionais” vem sendo realizado junto à comunidade
interna e externa da UNIOESTE, campus de Cascavel, desde abril de 2004. O estudo teve
como objetivo principal verificar o nível de importância deste projeto para as gestantes
participantes. Importância aferida através de um questionário específico, pelo qual
constatou-se um alto nível de satisfação das pacientes em relação ao projeto e o relato
destas de que o indicariam a outra gestantes, e em caso de uma nova gestação
participariam novamente.

Apresentação
O Projeto de Extensão “Hidroterapia na prevenção e tratamento dos desconfortos
musculoesqueléticos gestacionais”, foi oficialmente criado em abril de 2004, e tornou-se
permanente em setembro de 2007 e desde este período vem atuando junto à comunidade
interna e externa da UNIOESTE, campus de Cascavel.
O projeto surgiu do interesse da Prof.ª Dr.ª Juliana Cristina Frare pela área de

acadêmicos do curso, profissionais de saúde e população, bem como, treinar profissionais
para área.
A gestação é um processo fisiológico compreendido pela sequência de adaptações
ocorridas no corpo da mulher a partir da fertilização. As modificações que ocorrem no corpo
feminino estão ligadas a quantidade excessiva de hormônios, responsáveis pelas
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fisioterapia na saúde da mulher, por haver pouco conhecimento na época sobre a atuação

adaptações do organismo a sua nova condição. Tais alterações incidem principalmente nos
sistemas cardiorrespiratório, musculoesquelético e no metabolismo geral. A fisioterapia
dispõe de diversos recursos terapêuticos e técnicas com o objetivo de aliviar e prevenir as
dores e os desconfortos ocasionados pelas mudanças gestacionais, destacando-se a
hidroterapia, a qual não visa somente o tratamento das disfunções e a manutenção do
trabalho corporal da gestante, mas também o estímulo à prática de uma atividade física.
Assim, a hidroterapia durante a gestação visa melhorar a qualidade de vida
das praticantes, através de sua ação nos diferentes sistemas, destacando-se a melhora do
retorno venoso, controle do peso corporal, relaxamento muscular, manutenção das
amplitudes de movimento articular e, assim, prevenir e/ou reduzir os sintomas dolorosos,
além de exercer influências benéficas sobre o humor e a autoimagem da gestante com
orientações sobre posturas nas atividades de vida diárias e preparação para o parto e
puerpério.
Este estudo tem como objetivos avaliar o nível de importância que o projeto de
hidroterapia para gestantes teve na gestação, avaliar a influência para gestantes no tempo
de recuperação do pós-parto e na melhora das dores, verificar o nível de satisfação das
participantes e os pontos positivos e negativos do projeto de hidroterapia na perspectiva
das mulheres acompanhadas pelo mesmo.

Procedimentos Adotados
O estudo foi realizado através de contato telefônico durante o mês junho/2017.

contatos (3 tentativas). Foram esclarecidos então os objetivos da pesquisa e as mulheres
aceitaram participar da mesma, respondendo ao questionário proposto.
O questionário sócio pessoal, elaborado para o estudo, é composto por 23 questões
relacionadas aos dados pessoais e sociais das participantes, bem como, o nível de
satisfação e influência do projeto para as mesmas.
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Inicialmente foram reunidas as fichas de avaliação fisioterapêutica referentes aos anos de

O Projeto “Hidroterapia na prevenção e tratamento dos desconfortos
musculoesqueléticos gestacionais” é realizado na clínica de Fisioterapia da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus Cascavel.
Os encontros ocorrem duas vezes por semana com duração de 50 min, seguindo
um protocolo de atendimento composto por aquecimento, fortalecimento, alongamentos e
resfriamento/relaxamento. Antes e após cada terapia são verificados os sinais vitais das
gestantes. Os colaboradores são acadêmicos do curso de Fisioterapia, sob supervisão dos
docentes responsáveis.
Antes de iniciar as atividades, é realizada uma avaliação fisioterapêutica composta
por anamnese e avaliação física e as participantes recebem um termo que contém as regras
do projeto, deixando clara a participação no projeto e o direito de desistências.
Podem participar do projeto, gestantes em acompanhamento pré-natal e que
apresentem liberação médica para realização de atividade física.
A divulgação do projeto ocorre através de folders que contém informações gerais e
o contato da clínica, disponibilizados nas unidades de saúde da cidade e nas dependências
da universidade, entretanto a maior divulgação ocorre através da indicação de uma
gestante para outra.

Resultados

Foram realizadas chamadas telefônicas para todos os contatos de pacientes
arquivados obtendo-se êxito em apenas 20, as quais, após esclarecimentos, concordaram

20 anos e a máxima de 49 anos. 19 (95%) são residentes na cidade de Cascavel e 1 (5%)
de Umuarama-PR.
Quanto ao nível de escolaridade 5 (25%) possuem ensino médio completo, 1 (5%)
ensino superior incompleto, 7 (35%) ensino superior completo, 1 (5%) pós graduação
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em responder o questionário proposto compondo, então, a amostra deste estudo.

incompleta e 6 (30%) pós graduação completa. 17 (85%) relataram estar casadas, 2 (10%)
divorciadas e 1 (5%) viúva.
Quanto a renda mensal, 14 (70%) relataram ser de 2 a 5 salários e 6 (30%) de até
dois salários. 11 (55%) são católicas, 6 (30%) evangélicas e 2 (10%) não apresentaram
religião alguma.
Quando interrogadas sobre o número de gestações que possuem, 9 (45%) relataram
duas gestações e 11 (55%) 1 gestação.
Todas as entrevistadas participaram uma única vez do projeto. 18 (90%) relataram
ter tomado conhecimento do mesmo por meio de indicação de outras participantes e
apenas 2 (10%) por orientação médica.
Quando interrogadas sobre os trimestres gestacionais em que participaram do
projeto, 3 (15%) participaram no primeiro, segundo e terceiro trimestre gestacional, 16
(80%) no segundo e terceiro e 1 (5%) no último trimestre gestacional.
Das entrevistadas, todas relataram satisfação em participar do projeto, afirmando
que participariam novamente caso houvesse uma nova gestação e que indicariam o projeto
a outras gestantes. Do total de entrevistadas, 16 (80%) referiram que os atendimentos eram
agradáveis e prazerosos, 2 (10%) por promover bem estar geral, 15 (75%) pela redução
dos sintomas físicos (edema, tensão muscular, fraqueza muscular e dores em geral), 2
(10%) pela qualidade dos atendimentos e 2 (10%) por se sentirem seguras para o parto.
Quando questionadas sobre os motivos que as levaram a participar do projeto
15 (75%) relataram o intuito de preparação para o parto, 11 (55%) por apresentarem algum
tipo de dor (dor em região lombar, pés e assoalho pélvico), 7 (35%) para controle do peso,

entrevistadas referiu que seus objetivos iniciais foram alcançados durante o período de
permanência no projeto, além de relatarem que as orientações passadas no decorrer do
mesmo as deixaram mais seguras em relação à gestação e ao parto.
Quanto ao tipo de parto realizado após a participação no projeto 14 (70%)
entrevistadas relataram parto cesárea e 6 (30%) parto normal. 12 (60%) mulheres relataram
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2 (10%) para a redução do edema, 2 (10%) para melhora na qualidade de vida durante a

ter escolhido o tipo de parto e 8 (40%) não. Das que não puderam optar pelo tipo de parto
3 (37,5%) não apresentaram dilatação, 2 (25%) desenvolveram doenças hipertensivas da
gestação, 1 (12,5%) apresentou idade gestacional avançada, 1 (12,5%) por quadro de
hemorroida, 1 (12,5%) por apresentação fetal cefálica, sendo assim, necessária a
realização de parto cesárea.
Das pacientes que realizaram parto normal, o tempo médio de duração dos
trabalhos de parto foi de 5 horas, sendo o mínimo 1 e o máximo 15 horas, destas nenhuma
apresentou intercorrências durante o período. Quando interrogadas se acreditavam que o
acompanhamento fisioterapêutico teria auxiliado no trabalho de parto e parto, todas
responderam positivamente, sendo que 4 (66%) acreditavam que as orientações recebidas
as deixaram mais calmas e seguras neste momento, 3 (50%) relacionaram a melhora da
resistência física e força muscular e 2 (33,33%) a melhora da percepção corporal.
Ao serem questionadas sobre o tempo de retorno as atividades domésticas após o
parto, a média geral foi de 3 semanas, sendo o mínimo 1 e o máximo 12 semanas. Todas
as entrevistadas acreditavam que a participação no projeto auxiliou na recuperação pósparto, sendo que 17 (85%) relacionavam sua recuperação a melhora da condição física
global dada pelos exercícios realizados e 8 (40%) referiram estar mais preparada e seguras
devido as orientações recebidas.
Quando interrogadas sobre a amamentação todas relataram ter amamentado,
apresentando uma média geral de 12 meses de duração, sendo o máximo 39 meses e o
mínimo 3 meses.
Todas as entrevistadas relataram satisfação em ter participado do projeto. Em uma

4 (20%) valor 8.
Na opinião de 19 (95%) entrevistadas o projeto não apresenta pontos negativos e 1
(5%) relata que o mesmo deveria ser realizado mais vezes na semana, ter maior tempo de
atendimento e que sua divulgação deveria ocorrer também nas redes sociais.
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escala de 0 a 10 sobre a importância do projeto na gestação, sendo 0 nenhuma importância

Ao serem questionadas sobre os pontos positivos do projeto, 15 (75%) relataram ser
a atenção e a responsabilidade dos alunos participantes e orientadores, 9 (45%) possuir
um ambiente e equipamentos adequados, 8 (40%) ser um atendimento de qualidade e
dinâmico,4 (20%) a possibilidade de compartilhar informações, 4 (20%) a qualidade das
orientações repassadas e 3 (15%) o cuidado dos profissionais pré e pós-exercício físico
(verificação dos sinais vitais),
Considerações Finais

Muitas evidências são encontradas na literatura demonstrando que a realização de
hidroterapia durante a gestação traz muitos benefícios físicos e psicológicos às pacientes.
Incorporar um comportamento saudável, bem como receber orientações sobre as
mudanças deste período, faz com que as gestantes entendam melhor sua condição,
modifiquem seu estilo de vida de forma positiva e, assim, melhorem sua qualidade de vida.
O presente estudo apresentou algumas limitações, destacando-se o número
reduzido da amostra, devido a dificuldade de contato.
Com base nos dados obtidos desde o início dos atendimentos no ano de 2005,
o projeto de Extensão “Hidroterapia na prevenção e tratamento dos desconfortos
musculoesqueléticos

gestacionais”

vem

alcançando

os

objetivos

esperados,

proporcionando as gestantes participantes um acompanhamento fisioterapêutico específico
e aos acadêmicos envolvidos uma formação de excelência.

Maria Goreti Weiand Bertoldo, wbgoreti@yahoo.com.br, (45) 9994-2652
Dauana Arielli Dallacorte, dau.dalla@hotmail.com, (45) 9959-7143
Ana Karoline Cechinel, karol_cechinel@hotmail.com, (45) 9998-84198
Grazieli Silva, grazielisilva1@live.com, (45) 99912-81443
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Forma(s) de contato com a ação

Maria Julia Schmitt da Silva, mjuliaximiti@hotmaill.com, (45) 99974-2713
Morgana Neves, moh.dranski@hotmail.com, (45) 99856-9718
Larissa Carolina Dierings, larissacarolinadierings@hotmail.com, (45) 998151776
Vanessa Cristina Vieira, vanessa.cristinav@hotmail.com, (45) 9907-3897.
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NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA UTILIZANDO SOFTWARE LIVRE:
AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO Á COMUNIDADE JARDIM UNIVERSITÁRIO
Ivonei Freitas da Silva527 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Adair Santa Catarina2, Carlos José M. Olguín 2, Anibal Mantovani
Diniz2, André Luiz Brun2, Camila Danieli Aparecida Fruhauf 3, Carina Pasinato Dal Sasso3,
Gabriel Zorzi3, Guilherme Kaiser Saran3, Guilherme Steinbach Gonçalves3, Henrique Tomé
Damassio3, Igor André Engler3, Jessica Lenes dos Reis da Silva3, Julian Alberto Piovesan
Ruiz Diaz3
e Pábolla Monicki Dalla Rosa3

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Jovens e adultos
Modalidade: Comunicação Oral

Este trabalho apresenta as ações desenvolvidas no ano de 2016 e início de 2017,
relacionadas ao ensino de informática instrumental, no contexto do projeto de extensão
“Noções Básicas de Informática utilizando software livre”. Este projeto objetiva atender

1

Docente do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus

Cascavel – Doutor em Ciência da Computação (UFPE) e-mail: ifsse3@gmail.com – fone:
(45) 3220-3267.
2

Docente do Colegiado de Ciência da Computação da UNIOESTE/Campus

Cascavel.
3

Acadêmico da UNIOESTE/Campus Cascavel.
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Palavras-chave: inclusão digital; comunidade; software livre.

jovens e adultos da comunidade Jardim Universitário, instrumentando-os no uso de
ferramentas de software livre.

Apresentação

Em 2012 foi criado o projeto Noções básicas de informática utilizando software livre
visando atender, inicialmente, adultos da Comunidade da Paróquia Rainha dos Apóstolos
– Jardim União – Cascavel, PR. No entanto, a partir de 2015, a Unidade de Saúde Básica
- UBS do Bairro Faculdade fora envolvido no processo de seleção de alunos para o curso,
dado a experiência e contato direto com pessoas carentes que necessitavam agregar
formação técnica para potencializar o acesso ao mercado de trabalho.

O público alvo são pessoas com pouca ou nenhuma formação no contexto digital,
ou seja, não possuem conhecimentos mínimos para o uso de tecnologias da informação e
comunicação.

O projeto conta atualmente com um grupo formado por 2 bolsistas e 3 professores,
oferecendo 20 vagas semestrais. Desde o início das atividades do projeto foram atendidas
aproximadamente 100 pessoas.

este objetivo é ofertado treinamento básico em 5 módulos:
•
•

Módulo 1 - Introdução à informática – Duração: 3 encontros;
Módulo 2 - Editoração de texto (LibreOffice.org Writer) – Duração: 4 encontros;
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•
•
•

Módulo 3 - Planilha de Cálculo (LibreOffice.org Calc) – Duração: 4 encontros;
Módulo 4 - Gerador de Apresentações (LibreOffice.org Impress) – Duração: 2 encontros;
Módulo 5 - Internet (Mozilla Firefox, HTML) – Duração: 4 encontros.

Dado que os participantes possuem pouco ou nenhum conhecimento em
ferramentas de software, os módulos acima são ministrados e adaptados ao processo de
aprendizado dos alunos. Assim, por exemplo, ênfases em ferramentas, tais como,
LibreOffice.org Writer são definidas conforme o perfil e o aprendizado dos alunos.
Todos os módulos utilizam apostilas desenvolvidas pelos integrantes do projeto
tomando como base as seguintes referências: Brookshear (2000), Campos (2003), Furusho
(2006), Furusho (2007), Ikuno (2006), Oliveira (2005), Oliveira (2005a) e Schechter (2006).
Estas apostilas estão disponíveis em www.inf.unioeste.br/guardamirim, aba “Materiais”.

Os módulos são ministrados aos sábados através de aulas expositivas utilizando
recursos audiovisuais (notebook e projetor multimídia). Os encontros têm duração de 2 à 4
horas∕aula.

Estas atividades são desenvolvidas nas dependências do Colegiado de Ciência da
Computação ou nos Laboratórios Gerais de Informática do Campus de Cascavel (Figura
1), conforme disponibilidade em agenda. As atividades consistem no uso de aplicativos
livres para edição de textos, aplicativos para geração de páginas bem como o uso de
equipamentos para captura de imagens. Como um dos objetivos do projeto é dar subsídios

desejada em ambientes de trabalho.
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para facilitar o acesso dos participantes ao mercado de trabalho, são incentivadas

Figura 1. Uma das turmas da Comunidade.

Resultados

Os participantes dos projetos conhecem e utilizam recursos de informática,

inserção/inclusão no mundo digital e, consequentemente, no mercado laboral. Todos os
participantes que tem aproveitamento recebem certificação.
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aprendendo a criar textos e apresentações próprios a partir dos conhecimentos adquiridos

Adicionalmente, outros resultados alcançados pelo proejto são:

Figura 2. Participação no XVI SEU em Francisco Beltrão, PR.
Considerações Finais

Neste trabalho apresentamos sucintamente as ações desenvolvidas no ano de
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Atualização/revisão de apostilas para apoio às aulas;
Divulgação na mídia das atividades desenvolvidas;
Apresentação de trabalhos (oficinas) no XVI SEU – Seminário de Extensão Universitária
da Unioeste. Na figura 2 vemos momento da participação dos membros dos projetos no
XVI SEU.
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•
•
•

2016/7, principalmente àquelas relacionadas ao ensino de informática básica, no contexto
do projeto de extensão “Noções Básicas de Informática utilizando Software Livre”, projeto
originado na necessidade de comunidades locais (bairros periférios da Universidade) da
Cidade de Cascavel. O principal objetivo deste projeto é instrumentalizar essa
comunidade em ferramentas de software livre, para que possam usufruir dos benefícios
da tecnologia da informação e comunicação.
As ações desenvolvidas no projeto viabilizam a inclusão digital das pessoas
atendidas e contribuem para a inclusão laboral dos mesmos.
Forma(s) de contato com a ação

UNIOESTE / CCET / Colegiado de Ciência da Computação
Rua Universitária, 2069 – Bloco F – 85819-110 Cascavel, PR
e-mail: ifsse3@gmail.com
url: www.inf.unioeste.br/guardamirim
fone: (45) 3220-7245

Número da Correspondência Registrada (CR)

CR 38011/2012.

São Paulo: Bookman, 2000.
CAMPOS,

A.C.

Introdução

linux.org/tutoriais/apostila_linux.sxw.pdf.

ao

Linux.

2003.

Disponível

em:

http://br-
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NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DE DIREITOS DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE: INTERVENÇÕES JURÍDICAS E PEDAGÓGICAS NA COMARCA DE
MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Elizangêla Tremea Fell528 (Coordenadora do NEDDIJ)
Carla Liliane Waldow Esquivel 529 (Coordenadora Pedagógica)
Participantes: Amanda Beatriz Louris 530, Angelica Cristina Henick531, Diego Rafael
Michelon Herzog532, Êdile Marina da Costa Bonetti 533, Luciane Conceição Bornancin
Gonçalves 534, Mônica Grazieli Lopes 535, Miriam de Carli Souza536, Patric Barbosa de
Abreu 537, Rosana Camila Ruch538,Valdecir Daniel Passarini de Oliveira539.

Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: judiciário; intervenção; didática.
Resumo
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Doutora em Educação, CCSA, Marechal Cândido Rondon. elizangelatremea@hotmail.com
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Mestre em Educação, CCSA, Marechal Cândido Rondon. angelica.henick@hotmail.com
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Graduanda de Pedagogia, CCSA, Marechal Cândido Rondon. madonna_lu@hotmail.com
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Área Temática: Direitos Humanos e Justiça

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a atuação do Núcleo de Estudos
e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude - NEDDIJ campus Marechal Cândido Rondon
o qual é constituído por uma equipe multidisciplinar, Direito e Pedagogia. O Núcleo busca
garantir e defender os direitos das crianças e adolescentes estatuídos no Estatuto da
Criança e Adolescente – ECA possibilitando-lhes o acesso e conhecimento dos seus
direitos e deveres e o pleno exercício de sua cidadania.
Apresentação
O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ
campus Marechal Cândido Rondon ao longo dos seus doze (12) 540 anos de atuação vem
atingindo positivamente a realidade das crianças e adolescentes atendidas tendo em vista
que o programa visa promover a intervenção administrativa e judicial e atender os infantes
em situação de risco ou em conflito com a Lei. Igualmente destina-se a atender e esclarecer
as famílias das crianças e adolescentes, bem como profissionais que trabalhem com os
mesmos, como equipes pedagógicas das escolas, ou que atuem na defesa dos seus
direitos, como os Conselhos Tutelares, Conselhos Municipais de Assistência às Crianças e
aos Adolescentes, Ministério Público.

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 04 (quatro) bolsistas de graduação em Direito da
própria Instituição de Ensino, 01 (um) profissional recém-formado em Pedagogia, 01 (um)
bolsista de graduação da área e 01 (uma) coordenadora pedagógica.

540

O NEDDIJ 540 foi implementado no ano de 2005 por meio do Termo de Convênio 11/2005, sendo

idealizado pelo Dr. Olympio de Sá Sotto Maior Neto, Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do
Paraná. Desde 2007 o Projeto tem sido renovado anualmente, e a partir do final do ano de 2015, o Projeto
passou a ser renovado a cada dois anos.
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O Núcleo é integrado por 01 (um) professor efetivo do curso de Direito, na função de

Procedimentos Adotados
O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude age perante a
sociedade carente e vulnerável por meio de atuação intensa de uma equipe pedagógica e
jurídica, com o intuito de atender, observadas suas competências específicas, a toda
problemática infanto-juvenil, suprindo desta forma, não só questões de caráter processual,
mas também as questões relacionadas à educação e acesso à informações, de maneira
didática.
Sua competência jurídica se dá com a prestação de auxílio profissional frente a
situações trazidas ao Núcleo que estejam infringindo ou desrespeitando direitos de pessoas
que se encontram em peculiar desenvolvimento, movimentando a máquina jurídica por
intermédio de advogado-defensor, o qual é nomeado judicialmente ou outorgado via
instrumento procuratório conferido pelo responsável da criança ou adolescente.
Frente ao caso concreto apresentado por indivíduos hipossuficientes da Comarca,
os advogados e bolsistas de Direito, relacionando teoria e prática, desenvolvem desde o
atendimento inicial, à formulação das petições, protocolo e acompanhamento das ações
até o seu devido arquivamento, participando de audiências e realizando visitas aos Centros
de Socioeducação – CENSE, Conselhos Tutelares, Centro de Referência e Assistência
Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, entre
outros órgãos integrantes da Rede de Proteção.
Atualmente, a equipe jurídica atende casos de ato infracional, regulamentação de
guarda, visitas e alimentos c/c tutela antecipada, regulamentação e modificação de visitas,

alimentos, adoção, mandado de segurança – vaga em creche e escola e acordos
extrajudiciais.
Especificamente, quanto aos atos infracionais, a equipe atende demandas de tráfico
de drogas, tráfico internacional de drogas, abuso sexual, estupro de vulnerável, furto, roubo,
homicídio, porte ilegal de armas, ameaça, desacato, posse de drogas; latrocínio, lesão

Página

alimentos gravídicos, medida de proteção, execução/ cumprimento de sentença de

1093

encaminhamento para registro de nascimento tardio, investigação de paternidade,

corporal, dano, entre outras, fazendo a defesa dos adolescentes que se encontram no
mundo delituoso, na tentativa de fazê-los compreender a realidade e de integrá-los familiar
e socialmente.
Concomitantemente, a equipe Pedagógica vem dando continuidade ao projeto
“Cidadania e Direitos Humanos: Direitos e Deveres das Crianças e Adolescentes”
oportunizando as crianças das escolas municipais da Comarca de Marechal Cândido
Rondon maiores conhecimentos e esclarecimentos acerca dos direitos e deveres
estatuídos no Estatuto da Criança e Adolescente – ECA de forma lúdica e divertida com a
confecção de jogos, brincadeiras, dinâmicas e vídeos. Esse projeto já atendeu mais de 500
crianças e adolescentes, bem como professores, pais, familiares e a comunidade em geral.
No ano de 2017, o Núcleo realizou o trote solidário “Faça uma Criança Feliz”
no qual teve como objetivo arrecadar brinquedos e materiais escolares para doação às
crianças atendidas no programa. Contou-se com a contribuição dos acadêmicos dos
diversos cursos, em especial o curso de direito, contou-se ainda com a contribuição dos
docentes e outros profissionais do campus da UNIOESTE.
Após a campanha de arrecadação, organizou-se uma tarde lúdica e divertida com o
intuito de realizar a entrega dos brinquedos e kits escolares (mochila com caderno, lápis,
borracha, apontador, lápis de cor, canetinhas e massa de modelar) sendo intitulada “I
Brincando com o NEDDIJ na UNIOESTE” na qual iniciou com a apresentação de teatro de
fantoches intitulado “Direitos e Deveres das Crianças e Adolescentes previstos no ECA”
possibilitando as crianças, pais e familiares presentes maiores esclarecimentos acerca da
temática. Em seguida, com a contribuição dos acadêmicos de educação física e história,

O Núcleo vem realizando ainda o “VI Ciclo de Palestras do Núcleo de Estudos e
Defesa dos Direitos da Infância e Juventude: Todos contra a Violência e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes” que iniciou no dia 24 de maio com a palestra intitulada
“Violência Sexual Infantil: possibilidades de prevenção” realizada pela Professora Dra.
Eliane Rose Maio na qual oportunizou aos participantes maiores esclarecimentos acerca
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as crianças tiveram diversas atividades, dinâmicas, tenda da música e brincadeiras.

dos conceitos relacionados ao tema, discutindo, no âmbito da violência sexual infantil, as
características das crianças abusadas, meios de identificação, a importância da relação
entre escola, família e a comunidade no contexto do reconhecimento de possíveis casos
de abuso, além da importância da educação sexual que os pais devem dar aos filhos em
casa.
O evento contou com aproximadamente 500 pessoas, dentre elas, integrantes da
Rede de Proteção, representantes dos Poderes Executivo e Judiciário, professores,
acadêmicos das Instituições de ensino superior da Comarca, pais e a comunidade em geral.
Para dar continuidade ao VI Ciclo de Palestras, no mês de setembro o Núcleo
contará com a participação da Professora Esp. Simone Lorens, integrante do Ministério
Público do Estado do Paraná que proferirá a palestra “A violência contra as crianças e
adolescentes e sua repercussão jurídico-penal”.
Resultados
No Núcleo todas as atividades são realizadas pelos bolsistas com a orientação
dos bolsistas recém-formados e pela coordenação, oferecendo à comunidade carente toda
orientação e patrocínio nas causas relacionadas à Infância e a Juventude, conforme

Processos em trâmite no NEDDIJ
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demonstrado nas figuras abaixo:

Quantitativo de atos infracionais atendidos pelo NEDDIJ
Na área pedagógica, a equipe desenvolve o projeto Cidadania e Direitos Humanos
em escolas municipais da Comarca de Marechal Cândido Rondon, com o objetivo de
auxiliar a equipe escolar trabalhando conforme as necessidades de cada escola em
especial, possibilitando a oportunidade de compreensão de seus direitos e deveres como
cidadãos, filhos, alunos, livres de qualquer agressão ou injustiça.
Por meio de atividades lúdicas e palestras, abordam-se temas como violência
praticada contra e pela criança, levando em conta o contexto histórico, social, cultural e
educacional das escolas visitadas. Também são abordados temas reflexivos sobre a função
da família e da escola na educação destes alunos, bem como sobre os conceitos adotados
entre indisciplina e ato infracional, por meio de questionários realizados com os professores
antes das atividades lúdicas e com os alunos depois das atividades.

dos Direitos da Infância e Juventude campus de Marechal Cândido Rondon, desde sua
implementação vem crescendo ano a ano de forma significativa, atuando de forma incisiva
na efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. Sendo composto por uma equipe
multidisciplinar, direito e pedagogia, vem proporcionando o diálogo entre teoria e prática, e
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assim, propiciando dinâmicas diferenciadas para que os direitos e deveres constituídos no
Estatuto da Criança e Adolescente – ECA sejam conhecidos pela comunidade em geral.
No que tange a equipe jurídica, em especial a sua atuação em ações judiciais nesta
Comarca, este Núcleo realiza a defesa dos adolescentes em conflito com a lei, sendo que
atualmente 67% das ações em andamento correspondem a Ações de Ato Infracional, já os
processos relativos à Guarda correspondem a 25% do total de ações, e 8% correspondem
aos

demais

tipos

de

ações

iniciadas

por

este

Núcleo.

Especificamente às ações que se referem ao Ato Infracional, em sua grande maioria são
representadas pelo Ato Infracional de Tráfico e Condutas afins, furto e furto privilegiado.
Já a equipe pedagógica desenvolve o projeto Cidadania e Direitos Humanos em
escolas municipais desta Comarca, auxiliando a equipe escolar, e deste modo
possibilitando a compreensão dos direitos e deveres dos alunos como cidadãos, além de
realizar atividades lúdicas e palestras, abordando os temas pertinentes a Escola e
sociedade em geral.
Por fim, compreende-se a função deste Núcleo perante a Comarca de Marechal
Cândido Rondon-PR, e suas intervenções jurídicas e pedagógicas frente à Comarca,
auxiliando a população hipossuficiente.

Forma(s) de contato com a ação
O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ está

(45) 3284-7854.

Número da Correspondência Registrada (CR)

47272/2016
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Horário de atendimento: 8h às 12h e 13h às 17h. E-mail: neddij.mcr@hotmail.com. Fone:
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situado a Rua Pernambuco, 1777, UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon.

Referências

BRASIL.

Estatuto

da

Criança

e

do

Adolescente.

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm > acesso em: 13 de jun.
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NÚCLEO MARIA DA PENHA: NUMAPE – APOIO JURÍDICO E EDUCATIVO
PARA AS MULHERES
Sônia Maria dos Santos Marques 541 (Coordenadora da ação de Extensão)
Adriana do Val Alves Taveira542 Roseli Alves dos Santos 543 (Orientadoras da ação
de Extensão)
Participantes: André Luiz Vicente544, Jessica Brum Barancelli545 Thainá Luiza Zuza
Mendes 546 Perla Aparecida Zanetti Cristovon 547

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Linha de Extensão: Desenvolvimento humano

Palavras-chave: Direitos das Mulheres; Gênero e Violência Doméstica; Lei
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Bolsista Recém-formada em Direito. E-mail: jessicabarancelli@gmail.com

Bolsista graduanda do curso de Direito, da UNIOESTE Campus de Francisco

Beltrão. E-mail: thaina-izm@hotmail.com
547
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Modalidade: Comunicação Oral

Bolsista Recém-formada Licenciada em Pedagogia. E-mail: perl.l.a16@hotmail.com

A violência doméstica contra a mulher, infelizmente, vem sendo noticiada
pelos meios de comunicação de massa com frequência no município de Francisco Beltrão
e Região sudoeste do Paraná. Além do aumento de casos dessa natureza, o que acaba
nos preocupando mais, é o fato de que muitas mulheres estão sendo mortas por seus
companheiros, deixando para traz filhos, família, sonho e uma vida com muitas experiência
para viver.
Preocupados com a situação, o projeto de extensão Núcleo Maria da Penha
– NUMAPE: apoio jurídico e educativo para as mulheres, atua na prevenção da violência
doméstica por meio de ações informativas (palestras para grupos de mulheres, ciclos de
oficinas, práticas pedagógicas para estudantes do Ensino Fundamental e Médio, realização
de mini-cursos, dentre outras) atendimento jurídico (atendimento de acordo com o previsto
na Lei Maria da Penha e legislações correlatas, realização de divórcios de mulheres vítimas
de

violência

doméstica)

e

geração

de

renda

(parceria

estabelecida

com

o

Patronato/Francisco Beltrão e que prevê realização de cursos de corte e costura - cama,
mesa e banho).
Sabemos que muitas questões apontam para dificuldades na efetivação da Lei Maria
da Penha, no entanto, a experiência com atendimento de mulheres vítimas de violência
indica o significado de criar momentos de roda de conversa para que em que esta temática
possa emergir sem que haja julgamento social das vítimas, criar sistema constante de
informações sobre legislação e esclarecimentos dos processos que ocasionaram as
assimetrias de gênero.
O projeto realiza suas atividades desde o ano de 2013 e tem como objetivo geral

específicos: oferecer assistência e orientação jurídica em relação aos Direitos Humanos
das mulheres em situação de risco; realizar divórcio das mulheres em situação de violência
doméstica; esclarecer a importância das questões de gênero para a cidadania e
proposições de políticas públicas; realizar minicursos e debates sobre legislação e defesa
dos direitos das mulheres; produzir kit pedagógico para trabalhar a temática dos direitos
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promover assistência jurídica e educativa às mulheres que vivem em situação de violência

das mulheres com crianças do Ensino Fundamental; Produzir proposta pedagógica para
trabalhar questões de gênero e violência doméstica com estudantes do ensino Médio; atuar
na rede de proteção à mulher no município de Francisco Beltrão; Realizar trabalho conjunto
com os agentes de saúde para fazer levantamento dos números da violência contra a
mulher; atuar no coletivo de mulheres, do Sindicato do Trabalhadores Rurais para atender
as mulheres do campo em relação a violência de gênero; Trabalhar geração de renda com
mulheres vítimas de violência doméstica no Ateliê Tecendo a Cidadania.
Sabe-se que a violência contra a mulher compõe o cotidiano de muitas
famílias. Assim o público alvo direto são grupos de mulheres que participarão das oficinas
temáticas, palestras, minicursos e atividades para geração de renda. Também ocorrem
diariamente ações voltadas para estudantes da educação básica que são informados sobre
as questões de gênero e violência. O projeto atende a região sudoeste do Paraná e mantem
o debate nos veículos de comunicação (rádio, tv, jornais e redes sociais) criando uma
dinâmica de interação com a comunidade do Sudoeste do Paraná.

Forma(s) de contato com a ação

E-mail: numapefb@gmail.com ou direitosdasmulheresusf@gmail.com
Telefone: (46) 3520-4861
Página na rede social Facebook: https://www.facebook.com/apoiojuridicoeeducativo/
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Site: http://numapefb.blogspot.com.br/

NÚCLEO MARIA DA PENHA: NUMAPE – APOIO JURÍDICO E EDUCATIVO
PARA AS MULHERES
Sônia Maria dos Santos Marques 548 (Coordenadora da ação de Extensão)
Adriana do Val Alves Taveira549 Roseli Alves dos Santos 550 (Orientadoras da ação
de Extensão)
Participantes: André Luiz Vicente551, Jessica Brum Barancelli552 Thainá Luiza Zuza
Mendes 553 Perla Aparecida Zanetti Cristovon 554

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Linha de Extensão: Desenvolvimento humano

Palavras-chave: Direitos das Mulheres; Gênero e Violência Doméstica; Lei
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Modalidade: Comunicação Oral

Bolsista Recém-formada Licenciada em Pedagogia. E-mail: perl.l.a16@hotmail.com

O projeto é desenvolvido com financiamento da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior – SETI/PR, Programa Universidade Sem Fronteiras,
Subprograma Inclusão e Direitos Sociais. O Projeto de Extensão Núcleo Maria da Penha –
NUMAPE: apoio jurídico e educativo para as mulheres tem como objetivo central
proporcionar assistência jurídica e educativa às mulheres que vivem em situação de
violência doméstica no município de Francisco Beltrão e região sudoeste do Paraná.
Apresentação

A temática da violência contra a mulher é objeto de estudo do projeto de
extensão Núcleo Maria da Penha – NUMAPE: apoio jurídico e educativo para as mulheres,
que iniciou suas atividades em junho de 2013. No decorrer das atividades, sentiu-se a
necessidade de expandir as ações já desenvolvidas no município de Francisco Beltrão,
sede do projeto, para as cidades da região sudoeste com maior número de boletins policiais
de ocorrência de violência doméstica. Assim, atuamos nos municípios de Palmas, Pato
Branco, Dois Vizinhos, Salto do Lontra e Santo Antônio do Sudoeste.
Ao tratar a temática da violência doméstica, a universidade cria proximidades
com a comunidade na qual está inserida e atua no sentido de ampliar o diálogo com a
comunidade e demarcar a relevância social e o papel (trans)formador, que a educação e o
ensino superior ensejam. Tal constatação produz questionamentos: porque desenvolver
projeto de extensão que trabalhe com vítimas de violência doméstica? Como coligar
discursos de gênero e violência doméstica? Qual a função social da universidade ante as

brasileiras e independe de classe e segmento social, grau de escolaridade, raça e etnia
entre outros. A violência praticada no espaço doméstico e familiar ainda, por vezes é
naturalizada e seus efeitos são minimizados na sociedade. As relações de poder permeiam
todas as esferas de convivência humana, e nas interações familiares tal fato não é diferente.
A herança patriarcal marca a forma como se estabelecem as relações intrafamiliares e, por
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estatísticas da violência doméstica no Brasil?

vezes, o homem ainda é visto como provedor, aquele que detém o poder sobre os demais
sujeitos que compõe o núcleo familiar. Nesse contexto, violência e subserviência são
componentes cotidianos das relações em muitas casas brasileiras.
A Lei Nº 11.340/2006, intitulada Lei Maria da Penha, em seu artigo 5º, incisos
I, II e III, conceitua a violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo:
Art. 5o Para os efeitos desta Lei configura violência doméstica e familiar contra a
mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I – no âmbito da
unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas,
com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da
família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido
com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais
enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. [...]. (BRASIL, 2006).
Como é possível perceber, no âmbito da Lei Maria da Penha, qualquer ação
ou omissão que resulte em sofrimento da mulher implicará em responsabilização do
agressor. Nesse sentido é expressivo o exemplo ofertado pela Delegacia da Mulher do
município de Francisco Beltrão. A delegacia foi inaugurada em 16 de outubro de 2015, para
atender especificamente os casos de violência doméstica do município. Integrada por uma
equipe de trabalho composta por mulheres. De acordo com dados coletados em março de
2017, são realizados em média três boletins de ocorrência por dia na Delegacia da Mulher

Esse exemplo apresenta questões importantes: a necessidade de coleta de
informações que permitam identificar os números da violência doméstica em diferentes
localidades; o significado de atividades informativas e formativas para ampliar o debate
sobre a questão; a imprescindibilidade de oferecimento de serviços apoio jurídico gratuito
para acolher e acompanhar as vítimas e de ações educativas que problematizem a forma
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do município. A informação indica que em média, são registrados 90 casos de violência

como as relações de gênero se estabelecem. O suporte jurídico oferecido para as atendidas
pelo NUMAPE/FB é referido pelas vítimas como forma de encorajamento para recompor
suas vidas e transpor as situações de violência doméstica. Ademais, a precariedade do
atendimento público e as dificuldades de comunicação nas redes de proteção são fatores
cotidianos que apontam o limite das possibilidades de exercício dos direitos das mulheres.
Além do suporte jurídico ofertado pelo projeto, são desenvolvidas atividades
educativas com o público atendido. As ações educativas acontecem por meio de oficinas
temáticas que são organizadas pelos bolsistas do projeto, considerando a demanda do
grupo que vai ser atendido na ocasião. No desenrolar das atividades, oportunizamos um
contato mais próximo da equipe do projeto com as mulheres do grupo especifico de
trabalho, mantendo assim uma relação de confiança e credibilidade com as mulheres que
precisam de ajuda, estreitando ainda mais os laços entre Universidade e comunidade.
As atividades educativas contribuem para auxiliar as mulheres a compreenderem as
situações de violência, seus ciclos reprodutivos e as possibilidades de rompimento com as
diferentes formas de violência, vividas e/ou reproduzidas por elas.
Procedimentos Adotados

As atividades estão assim organizadas: Ação 1: atendimento jurídico em
conformidade com a Lei Maria da Penha e realização de divórcios de mulheres em situação
de violência doméstica. Ação 2: Atendimento educativo-formativo, por meio da realização
de minicursos que informem sobre direitos das mulheres previstos na legislação brasileira,

Realização de kit pedagógico para trabalho com estudantes do Ensino Fundamental;
Realização de cursos para formar professores para trabalhar a temática; uso das redes
sociais para ampliar os debates. Ação 4: atividades de geração de renda para mulheres
que vivem em situação de violência doméstica desenvolvidas no Ateliê Tecendo a
Cidadania. Ação 5: Realização de reuniões administrativas para planejamento e execução
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especialmente com os grupos de mulheres atendidas pelo serviço Proteção e Atendimento

das ações; Produção e divulgação de artigos sobre a temática do projeto em eventos de
natureza técnico-científicos; Estruturação de grupos de leitura e discussões sobre a
temática do projeto;

atividades de pesquisa e estudo sobre a temática do projeto:

realização de perfil socioeconômico das cursistas; realização e análise de questionário
aplicado em parceria com os Agentes de Saúde nas áreas de abrangência do projeto.

Resultados

Levando em consideração que estamos na metade do período de vigência do
projeto, até o presente momento conseguimos realizar as seguintes atividades:
1- Atendimento jurídico e educativo-formativo, por meio da realização de minicursos que
informem sobre direitos das mulheres previstos na legislação brasileira totalizamos até o
momento 2.183 pessoas
2- Realização de reuniões administrativas para planejamento e execução das ações.
Também realizamos reuniões com todos os órgãos da rede de proteção às vitimas de
violência doméstica do município de Francisco Beltrão e região (Palmas, Pato Branco,
Dois Vizinhos, Salto do Lontra e Santo Antônio do Sudoeste)
3- A organização do Kit Pedagógico (em processo de organização). Seleção e confecção de
materiais para trabalhos os alunos da rede pública de ensino do Ensino Fundamental.
4- Geração de renda e inclusão social.
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Fotografia 1:

Atividade realizada no Evento “Encontro Municipal de Mulheres”, realizado na cidade

Fotografia 2
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de Francisco Beltrão – PR. O evento reuniu 2.000 mulheres.

Atividade realizada com Alunos da Graduação dos cursos de Letras, Artes e
Pedagogia da Faculdade de Ampere, na cidade de Ampere – PR.
Considerações Finais
O projeto Núcleo Maria da Penha – NUMAPE: apoio jurídico e educativo para
as mulheres auxilia na prevenção da violência doméstica, pois as discussões propiciadas
pelo projeto repercutem sobre os agentes sociais promovendo esclarecimentos sobre
cidadania e direitos sociais; Considerando o período de desenvolvimento das ações
conseguimos nos firmar como referência no município o que permitiu o estabelecimento de
parcerias, a estreitamento das relações entre comunidade e universidade e, sobretudo

(mulher atendida, Documentário Violência contra a mulher: quebre este ciclo, 2016). O
conjunto das ações desenvolvidas indicam de um lado a fragilidade das instituições e a
precariedade da manutenção dos direitos humanos; de outro, o significado das ações
cotidianas para que empoderamento e protagonismo das mulheres deixe de ser frase de

Página

sozinha. [...] Agora tenho vontade de acordar de manhã, não será mais um dia de violência”

1108

como afirmou uma mulher atendida “as meninas aqui ajuda a gente, aí eu vi que não estava

efeito e, gradativamente, se transforme em prática transformadora que permita o pleno
exercício da cidadania.

Forma(s) de contato com a ação
E-mail: numapefb@gmail.com ou direitosdasmulheresusf@gmail.com
Telefone: (46) 3520-4861
Página na rede social Facebook: https://www.facebook.com/apoiojuridicoeeducativo/
Site: http://numapefb.blogspot.com.br/

Número da Correspondência Registrada (CR)

CR 50329/2017
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BRASIL. LEI MARIA DA PENHA. Lei Nº 11340, de 7 de agosto de 2006.

OBSERVATÓRIO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO
Selma Martins Duarte555 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Carla Letícia Lucion Freitag556, Vanessa Evangelista Rocha557,
Adriel Ferster558, Alex Sander Sanoto559, Ana Paula Vieira Pinto560, Daniela Fátima
Henrichsen 561, Félix Vinicius Sostisso Eichelberger 562, Isabelli Marcondes Grein 563,
Jhonatan Vicentini564, Thaunany Pazotto da Silva565

Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Mídia; História; Ensino.

Resumo
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Área Temática: Educação

Exposição sobre sua atuação do projeto nos anos de 2016 e 2017. Participam da
equipe do OMC professores e acadêmicos do curso de História e Geografia da Unioeste.
O objetivo do projeto é analisar e problematizar temas do mundo contemporâneos. As
fontes de análise são as mídias impressas, televisivas e da internet. Como resultado da
reflexão produzimos textos e slides que são apresentados nas escolas da região, e são,
também, disponibilizados em Mural no campus de Rondon, e no site do projeto na internet.

Apresentação
O Observatório do Mundo Contemporâneo (OMC) é um projeto de extensão criado
em 2001 e que conta com a participação de professores e estudantes da graduação e da
pós-graduação dos cursos de História e Geografia da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – Campus de Marechal Cândido Rondon. O projeto de extensão é vinculado ao
Laboratório de Ensino de História, que é também o espaço de organização das atividades
do OMC.
O objetivo do projeto é analisar temas do mundo contemporâneo a partir de
uma abordagem crítica e problematizadora. Dessa forma, fazemos um estudo de História
Imediata que é definido por RODRIGUES (1999) da seguinte forma:
[...] história do processo de maturação e hegemonia do sistema capitalista
(das suas relações de produção, bem como das suas contradições). A História
Contemporânea apresenta, além deste traço significativo de continuidade,

apresentam lógicas diferenciadas, peculiares. (p.15)

O estudo das contradições do sistema capitalista e as relações de trabalho, cultura
e poder que estão presentes neste sistema são o material sobre o qual nos debruçamos
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elementos de ruptura. Tais elementos são suficientes para marcas a existência de

para produzir reflexões, sobretudo a partir da análise dos meios de comunicação e suas
relações de poder.
Segundo Marilena Chauí (2006) as relações de poder que envolvem a mídia podem
ser abordadas a partir dos aspectos econômicos e ideológicos. “Do ponto de vista
econômico os meios de comunicação são empresas privadas (mesmo sendo concessões
estatais – caso do Brasil), são indústrias (culturais) regidas pelo imperativo do capital.” (p.
73). Neste sentido, como empresas visam lucro, como destaca Chauí, mas a autora alerta
que não visam apenas lucro, visam poder: “O sujeito do poder não são os proprietários dos
meios de comunicação, nem os Estados, nem grupos e partidos políticos, mas
simplesmente (e gigantescamente) o próprio capital” (p. 74) para manter a hegemonia
utilizam-se da reprodução da ideologia burguesa através de imagens e representações que
são apresentadas para o público dos meios de comunicação, muitas vezes de forma
ingênua, com destaca Chauí. Através do mecanismo da ideologia da competência - quem
pode falar para quem -, aparece aí a figura do especialista, muito utilizada pela mídia.
Sujeitos que emitem muita opinião como sendo conhecimento racional técnico-científico,
quando não passam, na maioria dos casos, de opinião pessoal. (2006, p. 77). Mas a maior
competência da mídia, segundo Chauí, é a capacidade de criar a realidade e “se realiza
como produção de simulacros” (p. 78). Neste espaço a mídia consolida seu poder a serviço
do capital.
O desafio do Observatório do Mundo Contemporâneo é desnaturalizar essa realidade
forjada a partir de simulacros criados pelos meios de comunicação, neste sentido,
contribuem também para nosso trabalho a obra Padrões de Manipulação da Grande

políticas anunciadas pelos governantes e das “estratégias de mercado” das grandes
corporações e capital financeiro. Constrói consensos, educa percepções, produz
“realidades” parciais apresentadas como a totalidade do mundo, mente, distorce os
fatos, falsifica, mistifica. [...] Atua desta forma, como um partido político “que,
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imprensa. Para Perseu Abramo e Aloysio Biondi (2003) a grande mídia representa no Brasil:

proclama-se porta-voz e espelho dos “interesses gerais” da sociedade civil, defende
os interesses específicos de seus proprietários privados. (p. 8. Grifo nosso)

Agindo como partido político a grande mídia se posiciona em relação a todas as
esferas da história do tempo presente e busca forjar consensos. Com o projeto de extensão
OMC elaboramos reflexões sobre o posicionamento midiático relacionado a temas que são
selecionados a partir de questões que consideramos de grande relevância social, como o
projeto de higienização e gentrificação que está acontecendo na cidade de São Paulo, na
atualidade, que é tema de estudo do Observatório do mural neste momento em construção.
Nesta edição do SEU faremos uma breve exposição que articulará três murais já
produzidos pelo OMC em anos distintos. Nosso objetivo será analisar a atuação política do
movimento estudantil através dos murais: Ocupações nas escolas do Estado de São;
Movimento Estudantil, quem disse que sumiu; e Política se discute sim! Decidimos fazer
uma apresentação articulando esses três temas por considerarmos que na atual conjuntura
política e educacional tratar desse tema é imprescindível. O OMC foi convidado a fazer uma
apresentação sobre esse tema na cidade de Corbélia – PR, no início deste ano. Foi uma
experiência muito significativa para o projeto, que contou com um público de mais de 300
alunos de três escolas públicas da referida cidade que demostraram muito interesse na
discussão, e por essa razão, optamos por apresentar também no Seminário de Extensão
da Unioeste este trabalho.

como prática fazer discussões teóricas e metodológicas. No ano letivo de 2017
organizamos um curso chamado “Olhares sobre a história do tempo presente”. O referido
curso foi aberto à demais interessados e contou com participação de 70 pessoas. Cabe
ressaltar que temos 10 estagiários atuando no OMC, no ano de 2017, sendo apenas duas

Página

Para formação dos acadêmicos que são estagiários do projeto de extensão temos

1113

Procedimentos Adotados

delas bolsistas. O Curso, realizado no início deste ano letivo, contou com 6 aulas que
trataram dos seguintes temas: História e mídia; Análise de Discurso; Mídia e relações de
poder no Brasil; Globalização, Neoliberalismo e Pensamento Único; Produção e edição de
vídeos; e análise do documentário Ocupa tudo: Ocupações de escolas no Paraná. Foi uma
experiência muito significativa abrirmos o curso de formação para participação externa ao
projeto, pois tivemos participação de alunos dos cursos de Letras, Geografia, Direito e
História. Dessa forma, conseguimos projetar o OMC em outros cursos do campus, nos
quais não tínhamos muita inserção.
A organização das atividades do Projeto fazemos reuniões com todos os membros,
alunos e professores, nas quais selecionamos as temáticas a serem abordadas. Feita essa
escolha, definimos os textos teóricos que fundamentarão a discussão. Após debatidos os
referenciais teóricos fazemos um levantamento de materiais da grande mídia para ser
analisado. Definimos ainda os subitens que serão analisados, os quais darão origem a
textos específicos. Partimos então para a etapa da elaboração das redações, feitas quase
sempre em duplas ou trios. Também elaboramos slides e vídeos sobre os temas. Ao
finalizarmos o trabalho de organização do material didático, passamos para a fase de
exposição dos materiais. Colocamos os textos e imagens no mural do OMC que fica no
campus da Unioeste em Marechal Cândido Rondon e no site onde divulgamos os materiais
do projeto. Por fim passamos para a fase de apresentações nas escolas de Marechal
Cândido Rondon e Região. Esse é sem dúvida o momento mais relevante do projeto, e
para sua execução contamos com a parceria de professoras de História, Geografia,
Sociologia e Língua Portuguesa. Já tivemos colaboração de professores de outras áreas

estágios supervisionados obrigatórios. Esse é um momento de importante aprendizado.
O número de pessoas atingidas pelo projeto tem variado muito, e em função da greve
da educação básica e da universidade, no ano de 2016, atingimos um número grande de
alunos nas atividades realizadas durante as ocupações, porém em atividade programadas
com os professores da rede esse número de apresentações diminuiu significativamente se
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também. O contato com os alunos das escolas é fundamental, pois garante aos acadêmicos

comparado aos anos anteriores. Neste ano só realizamos apresentação para os calouros
de História da Unioeste e para os alunos do município de Corbélia, pois nosso primeiro
mural de 2017 está em construção. Temos atingido alunos de praticamente todas as
escolas da cidade de Marechal Cândido Rondon, e nesse ano nossa meta é atingirmos um
público ainda maior nas cidades que estão próximas a Rondon. Também atingimos uma
média de 300 pessoas por mês através do site onde disponibilizamos os materiais, além de
atingirmos cerca de 100 pessoas a cada publicação na página do OMC na rede social
Facebook.

Resultados

Não fazemos coleta de dados para aferir os resultados, pois não temos essa
perspectiva de análise quantitativa.

Considerações Finais

Compreendemos que nossa ação é significativa, pois possibilita aos alunos das
escolas contato com a História Imediata em estudos específicos, que muitas vezes não são
contemplados nos conteúdos trabalhados nas escolas, por serem questões muito recentes.
Dessa forma, os alunos têm a possibilidade de se compreenderem como agentes históricos

O projeto possibilita uma experiência de articulação entre pesquisa, ensino e
extensão, garantindo aos estagiários do projeto aperfeiçoarem suas práticas de pesquisa e
didática, tanto na Universidade, como na sala de aula das escolas públicas da região.
Neste ano de 2017 conseguimos com a direção do campus de Marechal Cândido
Rondon equipamentos necessários ao desenvolvimento do nosso trabalho e que até então
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inseridos nos processos analisados. A parceria com os professores das escolas tem

não tínhamos. Esses equipamentos têm garantido um pouco mais de segurança na
preservação dos registros das atividades desenvolvidas pelo OMC. Como não tínhamos
sequer computador para do projeto, os materiais que produzíamos ficavam nos
computadores pessoais dos integrantes do OMC, até serem disponibilizados no site do
projeto.

Forma(s) de contato com a ação

O

Projeto

disponibiliza

o

material

por

meio

de

um

sítio

online:

www.projetoham.com.br

Página de divulgação no Facebook: https://www.facebook.com/projetoomc/
E-mail do projeto: projeomc@gmail.com.

E-mail da coordenadora do projeto: sduarte2001@yahoo.com.br

Número da Correspondência Registrada (CR)
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O ENSINO DA ANATOMIA: INTEGRAÇÃO DA UNIVERSIDADE COM A
COMUNIDADE ESTUDANTIL DE CASCAVEL E REGIÃO.
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Resumo

O estudo das estruturas do corpo humano conta com ferramentas como livros, atlas
anatômicos, maquetes e peças e cadáveres. Porém sabe-se que acesso a estes materiais,
especialmente em escolas públicas e cursos técnicos é limitado. Diante disso, a área de
anatomia humana da Unioeste, campus Cascavel desenvolve o projeto de extensão
“Conhecendo melhor o corpo humano”, que durante o período de junho a dezembro de
2016, recepcionou 42 escolas públicas e 10 cursos técnicos de Cascavel e das regiões
Oeste e Sudoeste do Paraná, totalizando 1731 alunos, dos quais 98% avaliaram as visitas
com conceitos ótimo e bom.
Apresentação

Muito se tem discutido a respeito do ensino da anatomia humana, tendo em vista a
importância que o seu estudo resulta no melhor entendimento do funcionamento saudável
ou patológico do organismo humano. Acredita-se que para o aluno ter compreensão da
relação, forma e localização de todos os órgãos e estruturas do corpo humano é
indispensável a utilização de peças cadavéricas (BOECHAT et al., 2016). As aulas
laboratoriais são essenciais para que os alunos tenham um aprendizado eficiente e
estruturado em diversos níveis da educação básica, pois somente neste tipo de aula os

(BEREZUK & INADA, 2010).
Porém, sabe-se que as condições dos laboratórios das escolas e cursos técnicos da
rede pública de educação normalmente são limitados, principalmente no aspecto de
infraestrutura e condições materiais, pois as mesmas enfrentam dificuldades em manter os
laboratórios por falta de recursos (BEREZUK & INADA, 2010). Com o objetivo de minimizar
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alunos utilizam os materiais, manuseiam equipamentos, presenciam fenômenos e

essas limitações o projeto “Conhecendo melhor o corpo humano” promove visitas ao
Laboratório da área de Anatomia Humana da Unioeste - Campus Cascavel, permitindo o
acesso de alunos e Professores de escolas públicas e cursos técnicos de Cascavel e
regiões aos conhecimentos teórico-práticos. Tal atividade é constantemente avaliada pelos
visitantes a fim de fornecer um feedback aos organizadores do projeto.

Procedimentos Adotados

O projeto de extensão é desenvolvido por docentes da Área de Anatomia Humana
da Unioeste - Campus de Cascavel. Inicialmente foram selecionados monitores, discentes
dos cursos de graduação das Áreas da Saúde e Biológicas e do Programa de PósGraduação em Biociências e Saúde da Unioeste - Campus de Cascavel. Os monitores
receberam treinamento apropriado pelos docentes participantes do projeto, o qual consistiu
em esclarecimentos sobre as metodologias didático-pedagógicas a serem adotadas
durante as visitas, assim como informações a respeito dos temas a serem abordados
durante as mesmas, que incluíram os seguintes tópicos: a) cursos de graduação que
apresentem a disciplina de Anatomia Humana na grade curricular; b) conceito de Anatomia;
c) obtenção, preparo e armazenamento dos cadáveres e peças anatômicas; d) respeito ao
cadáver em atividades de ensino e pesquisa; e) normas do laboratório de Anatomia
Humana; f) organização geral do corpo humano; g) conhecimentos gerais sobre os
sistemas orgânicos.
Em uma etapa subsequente e durante todo o período de junho a dezembro de 2016,

o técnico do Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste - Campus de Cascavel. Durante
as visitas, os alunos foram recepcionados pelos monitores e conduzidos ao laboratório e
inicialmente foi realizada exposição teórica, abordando os tópicos acima descritos, e
posteriormente, conduziam uma exposição prática do conteúdo, utilizando material de
estudo do acervo do Laboratório de Anatomia, que incluíam um cadáver humano, peças
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foram realizados agendamentos das visitas pelas escolas públicas e cursos técnicos de

anatômicas isoladas, ossos do esqueleto humano articulados e desarticulados e maquetes
de partes do corpo humano (Figura 1).
Ao final das atividades, os visitantes eram convidados e instruídos a participar de
uma avaliação da visita, a qual tinha como objetivo fornecer aos organizadores do projeto
uma resposta em relação ao quanto a apresentação havia auxiliado os alunos na
compreensão dos conteúdos ministrados pelos professores do ensino fundamental, médio
e cursos técnicos.

Figura 1 - Exposição de peças anatômicas durante a atividade de visita. A: Ossos
do
esqueleto humano. B: Peças cadavéricas humanas.

de suma importância compreender o funcionamento do seu próprio organismo (OLIVEIRA,
2011). Esse conhecimento se inicia na educação básica, porém as escolas de ensino
médio, fundamental e cursos técnicos, especialmente da rede pública, não contam com
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Resultados e Discussão

laboratórios de anatomia humana, dificultando o acesso de Professores e alunos às peças
anatômicas, o que pode prejudicar o processo de aprendizado (EVARISTO et al., 2013).
Sabe-se que aulas teórico-práticas são mais estimulantes e eficazes, pois permitem
ao aluno o contato direto com o material estudado, podendo observar, manipular e
pesquisar (KRASILCHICK, 2004). Nesse contexto, o projeto de extensão “Conhecendo
melhor o corpo humano”, desenvolvido pela área de anatomia da Unioeste - Campus
Cascavel, busca minimizar as deficiências na educação básica, oferecendo à comunidade
o acesso ao material e conhecimento produzido na universidade. Assim, no período de
junho a dezembro 2016, o projeto contou com a visita de 1731 alunos, sendo 48% do ensino
fundamental e 33% do ensino médio de escolas públicas de Cascavel e das regiões Oeste
e Sudoeste do Paraná. Os 19% restantes corresponderam a alunos de cursos técnicos de
Cascavel e região (Figura 2).

Figura 2 - Número de visitantes das instituições públicas de Cascavel e das regiões

Acredita-se que a maior procura por parte dos alunos do ensino fundamental se deve
ao fato destes estarem iniciando o estudo do conhecimento do corpo humano e a fim de
elucidar dúvidas e complementar as aulas teóricas, os professores procuram agendar visita
ao laboratório de anatomia humana, tornando suas aulas mais completas e despertando o
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Oeste e Sudoeste do Paraná atendidos pelo projeto de Extensão “Conhecendo melhor o

interesse dos alunos nesse novo conteúdo. O fato do número de visitas de cursos técnicos
ter sido menor, pode estar relacionado ao menor número desses cursos em Cascavel e
região, quando comparado ao número de escolas de ensino básico.
Em relação à avaliação do projeto, 100% dos alunos dos cursos técnicos avaliaram
as visitas como ótima e boa (94% e 6%, respectivamente), enquanto no ensino básico
alguns alunos do ensino médio e fundamental as visitas como regular (0,6% e 0,8%,
respectivamente). Estes resultados podem estar relacionados ao fato de que os alunos dos
cursos técnicos já possuírem um conhecimento mais aprofundado do assunto e assim,
conseguiram aproveitar melhor a visita.
Apesar da diferença entres as notas concedidas pelos visitantes dos diferentes níveis
de ensino, essa não foi estatisticamente significativa (Figura 3).

“Conhecendo melhor o corpo humano” no ano de 2016.
Neste sentido, Silva et al., 2016 relatam que utilizar o espaço do laboratório de
Anatomia para ações educativas e culturais fortalece o desenvolvimento de atividades de
ensino e extensão do mesmo e contribui para o desenvolvimento de estudos e inovações
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Figura 3 - Avaliação das visitas realizadas pelos alunos das instituições públicas de

pedagógicas que objetivam a superação da deficiência escolar local. Assim, acreditamos
que não apenas os visitantes se beneficiem das visitas, mas também os discentes do
projeto, uma vez que esta é uma oportunidade de consolidar e aprofundar seus
conhecimentos, além de se tornar um cidadão socialmente ativo.

Considerações Finais
Analisando os resultados do presente projeto, acreditamos que nossos objetivos de
diminuir as limitações enfrentadas pelas escolas públicas e cursos técnicos de Cascavel e
das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná foram atingidas. Além disso, notamos que durante
o desenvolvimento das visitas, o ambiente universitário também foi influenciado pela
comunidade estudantil da rede pública, possibilitando assim a troca de valores entre ambos.
Estes resultados são extremamente positivos o que nos motiva a dar continuidade ao
trabalho, procurando sempre aprimorar as visitas e assim beneficiar toda comunidade
acadêmica e escolar de Cascavel e região.
Forma(s) de Contato com a Ação
Profa. Dra. Marcia Miranda Torrejais - Telefone: (45) 3220-3194;
E-mail: mmtorrejais@yahoo.com.br
Número da Correspondência Registrada (CR)

BEREZUK, P.; INADA, P. Avaliação dos laboratórios de ciências e biologia das
escolas públicas e particulares de Maringá, Estado do Paraná. Acta Scientiarum. Human
and Social Sciences Maringá, v. 32, n. 2, p.207-215, 2010.
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Resumo
O presente estudo aborda uma revisão de literatura para atuação da equipe de saúde
na assistência obstétrica às mulheres que tiveram uma perda fetal e neonatal. Teve como

Biblioteca Virtual em Saúde com as palavras-chaves luto materno e psicologia. Após
análise bibliografia, foram reunidas as medidas necessárias a serem tomadas para o
adequado atendimento no processo de luto.
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objetivo analisar o processo de luto em mães e pais após a perda de um filho (a) intraútero

Apresentação
Durante a Idade Média, a vida possuía um caráter menos significativo e a morte das
crianças era desvalorizada (CARVALHO; MEYER, 2007). Tendo em vista a transição
gradual entre os períodos da história, o luto em decorrência aos óbitos fetais e neonatais é
um problema relativamente recente. Isso se deve ao fato de que o processo do luto é
diretamente proporcional a qualidade da relação entre o morto e o vivente, sendo o luto em
si a reação à ruptura irreversível desse elo psíquico (FREITAS; MICHEL, 2014). Tendo em
vista esse fato, é compreensível nos dias de hoje que o luto seja um processo doloroso e
intenso devido à forte expectativa dos pais em relação ao bebê.
Esse processo é uma problemática preocupante pois as mulheres pós-aborto
compõem uma população de risco. A ocorrência de sintomas depressivos nelas é quatro
vezes maior que na população geral (CARVALHO; MEYER, 2007), comportamentos
agressivos com os familiares são mais presentes (BUSCH; COWAN; COWAN, 2008),
insegurança na relação mãe-filho (SHAH; CLEMENTS; POEHLMANN, 2011), e maior
recorrência em abuso de substâncias ilícitas (SMITH, 2009).
Diante da realidade exposta, é necessário que os profissionais de saúde tenham
conhecimento específico da área e saibam as devidas ações a serem tomadas em relação
à mulher e seus familiares (CARVALHO; MEYER, 2007).

Procedimentos Adotados
Foi realizada revisão integrativa da literatura que analisou o processo de luto de

a maio de 2017).
A busca bibliográfica foi encontrada nas bases de dados SciELO (The Scientific
Electronic Library Online), PEPSIC (Periódicos Eletrônicos em Psicologia) e NCBI (National
Center for Biotechnology Information).
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mães e pais relacionando as palavras-chaves luto materno e psicologia, sem restrição de

Conforme a disponibilidade online da literatura, foi realizada uma leitura seletiva de
acordo com os critérios mencionados, resultando em 18 artigos selecionados para este
trabalho.
Desses, foram sumarizadas e relacionadas informações relevantes, correlacionado
conclusões de forma a construir um conhecimento significativo na área.

Resultados

É comum pais enlutados mencionarem sentimentos de incapacidade, frustração e
tristeza (CAMPBELL-JACKSON; BEZANCE; HORSCH, 2014). Porém, o enfrentamento
desse processo é também um grande desafio para as mulheres, sendo uma das perdas
mais difíceis de serem elaboradas (CARVALHO; MEYER, 2007). Inclusive, esse tipo de
perda apresenta, frequentemente, correlação neurológica, ativando áreas características
do cérebro para a dor física (KERSTING et al, 2009).
Como o processo de luto impõem a necessidade de ressignificação da visão de
mundo (FREITAS; MICHEL, 2014), autores como Carvalho e Meyer (2007), Kirsh e
Mowbray (2008) recomendam que a equipe médica ofereça aos pais a oportunidade de ter
contato com o bebê falecido. Esse contato estimula uma conexão com a realidade.
Todavia, é necessário que os profissionais orientem a família dos possíveis sintomas
psicológicos durante o contato com o corpo, como medo e ansiedade, a fim de evitar
traumas. Ryninks et al (2014) cita a importância da equipe orientar devidamente os
familiares, pois, mesmo em casos de altos índices de estresse, as mães relataram que o

influenciada por características pessoais, como compaixão e dificuldades em lidar com a
dor. Isso faz com que as pacientes, após a perda, não permaneçam muito tempo no hospital
e não sintam-se bem cuidadas e encaminhadas ao tratamento (CARVALHO; MEYER,
2007). Esse fator prejudica a correta resolução do trauma.
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contato foi importante e significativo.

Porém, é necessário ater-se ao fato de que o luto não depende necessariamente da
morte, e sim da ruptura do vínculo psíquico. Mulheres submetidas a uma separação
forçada, como aquelas em cárcere após o parto, apresentam os mesmos sintomas em
relação as demais mulheres (CHAMBERS, 2009). Esse é um dos principais fatores a serem
considerados pelo profissional em questão ao lidar com o indivíduo enlutado: compreender
a dor psíquica como única e específica na esfera da individualidade (CARVALHO; MEYER,
2007).
Artigos relataram a importância do trabalho da equipe de saúde durante o evento da
perda ou também aqueles que abordaram os aspectos de vida afetados pelo processo de
luto tiveram preferência na seleção.

Quadro 1 –Características dos estudos analisados
Autor
e

ano

Metodologia

Resultados

Análise

A ansiedade da não resolução

de

publicação
Üstün

fenomenológica

dağ–Budak

interpretativa da entrevista de psíquica em relação ao evento da

et al. (2015)

seis mulheres com filhos vivos, perda é transferida para a relação com
após óbito fetal na primeira o novo filho.
gestação.

Camp

Análise

fenomenológica

O fenômeno do luto para os

casais (14 pessoas) com apenas de negligenciado. São necessárias

Horsh (2014) um filho e após óbito fetal na mais oportunidades para os pais
gestação anterior.

(homens) expressarem e trabalharem
com os sentimentos relacionados a
perda.
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bell-Jackson, interpretativa de entrevista com 7 pais é similar ao das mulheres, apesar

Rynin
ks

et

Análise

fenomenológica

Recomenda-se que a equipe

al interpretativa de entrevista com médica ofereça a oportunidade ao

(2014)

21 mães após óbito fetal.

casal de ver o bebê natimorto. Porém,
é necessário preparação para lidar
com

os

sentimentos

negativos

relacionados ao evento.
Freita
s,

Pesquisa qualitativa com

O luto se modifica com o

Michel três mães enlutadas, segundo o tempo,

(2014)

método

fenomenológico

sendo

necessário

o

de tratamento. Porém, seus efeitos são

entrevistas.

levados por toda a vida. É necessário
modificar a visão médica do luto como
um estado patológico para um estado
de vida com suas especificidades.

Lemo
s,

Participaram 11 mulheres

Cunha internadas

(2015)

no

O momento do óbito fetal é

alojamento marcado por reações de choque e

conjunto de uma maternidade negação, seguido de um estado de
pública. Relatos verbais foram humor
coletados analisados.

deprimido,

desmotivação,

autoestima baixa e medo de novas
perdas. O suporte familiar e da equipe
de

saúde

é

essencial

para

a

elaboração da vivência da perda
gestacional
de

literatura

O estudo mostrou correlação

eletrônica que relatam aborto entre

aborto

espontâneo

e

luto

espontâneo, seguido de análise perinatal, evidenciando a necessidade
do luto perinatal.

da equipe de saúde estimular a
articulação desses sentimentos.
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(2008)

Revisão
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Brier

Busch
,

Participaram da pesquisa

Mulheres

Cowan, oitenta mulheres com alguma resolvidas

com

perdas

demonstraram

não

menos

Cowan

perda significativa (maridos e emoções positivas, mais ansiedade e

(2008)

crianças). Foram analisadas as mais raiva com seus maridos e suas
relações entre o casal e entre os crianças
filhos.
Sloan,

Revisão

de

literatura

Concluiu-se que é geralmente

Kirsh,

eletrônica relacionada aos efeitos benéfico o ato de ver o corpo do bebê.

Mowbray

na mulher de ver o corpo do bebê Porém, houve preocupação com o

(2008)

natimorto.

encorajamento inadequado da equipe
médica em realizar o ato.

Ekelin
et al (2008)

Nove
homens
dentro

mulheres

foram

e

seis

Constatou-se

a

falta

de

entrevistados preparação psíquica dos pais em

de um ano

após

o relação à notícia. O apoio da equipe

ultrassom que mostrou um feto de saúde é essencial e deve orientar

ho,
(2007)

Entrevistas semi-dirigidas

Temas

Meyer com doze pacientes que tiveram relacionados
perda gestacional tardia.

importantes
ao

assunto

foram

apresentados pelas mulheres, e que
devem

ser

tratamento

considerados
do

luto

no

perinatal:

necessidade de lidar com a morte e
com o luto, lidar com sepultamento,
decisão quanto a ter ou não contato
com o bebê morto, conflito sobre
tomar decisões quanto a ter ou não
mais filhos, importância da presença
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Carval

adequadamente o casal.
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inviável.

de familiares ao longo do processo da
perda.
Kersti
ng

et

(2009)

Comparação

al imagens

de

entre
ressonância entre

Comprovada
luto

agudo

relação
e

direta
regiões

magnética funcional entre doze neurológicas relacionadas a dor física.
mulheres após perda gestacional
e doze mulheres com gestações
regulares.

Considerações Finais

Tendo em vista a intensidade do momento traumático e seus efeitos permanentes
ao longo da vida da família envolvida, é necessário um amplo conhecimento do processo
de perda por parte da equipe de saúde para manejar a situação. A presente revisão
sumariza os principais aspectos necessários para o desenvolvimento ideal do processo da
perda, relatados pela literatura.
O primeiro aspecto é a necessidade de preparação psíquica dos pais para o
momento. Quando o médico perceber a possibilidade de perda, ainda no ambiente clínico,
deve-se fornecer suporte psicológico para os pais se prepararem para o evento.
Outro ponto importante é a correta preparação profissional da equipe de saúde,
responsável pelo parto e pelos cuidados da paciente. Esses devem encorajar o contato
entre o bebê natimorto e a mãe, pois auxilia no decorrer do luto. Apesar da importância

principais envolvidos (mães e pais), as consequências psíquicas desse evento enquadram
o casal em uma população de risco mais suscetível a abuso de drogas, depressão,
ansiedade, raiva e o direcionamento da ansiedade do luto para os demais filhos.
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dessa ação, o encorajamento excessivo e inadequado é prejudicial.

Forma(s) de contato com a ação
Relatos de casos publicados eletronicamente.

Número da Correspondência Registrada (CR) 46770/2015
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O JOGAR NA BRINQUEDOTECA
Eliana Maria Magnani 574 (Coordenador da Ação de Extensão)

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Projeto
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Jogar; Aprender/Ensinar; Brinquedoteca.

Resumo
O presente projeto prioriza a formação lúdica de pessoas – acadêmicos da
UNIOESTE e profissionais que atuam/atuarão, especialmente, na área da infância e da
adolescência, em brinquedotecas; ambientes que estão se tornando obrigatórios em
instituições que atendem a essas faixas etárias, pois favorecem o desenvolvimento e a
aprendizagem de seus usuários. As atividades teóricas/práticas exploradas durante o
projeto referem-se a organização, ao funcionamento e ao atendimento realizado em
brinquedotecas vinculadas a educação, a saúde, e a assistência social. Para tanto, destacase a importância do jogo de: exercício, símbolo, acoplagem; regras. Ideias baseadas em
Piaget (2010). Até o presente momento quarenta pessoas participaram do projeto, as quais
puderam aprender/ensinar na brinquedoteca. Tal aprendizado, serve/serviu para que os

atividades de ensino, de pesquisa e de extensão.
Apresentação
Este artigo apresenta ações realizadas no projeto de extensão intitulado “Aprender
e ensinar a jogar na brinquedoteca”, que resultou até esse momento na formação de

574
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envolvidos com essa atividade tenham um novo olhar sobre o jogo/brinquedoteca. Isso

aproximadamente quarenta pessoas, acadêmicos da UNIOESTE/Cascavel e profissionais
de diferentes áreas do conhecimento.
Segundo Kishimoto (2011), a ideia de brinquedoteca surgiu nos anos de 1930, em
Los Angeles, nos Estados Unidos. Atualmente, há milhares de brinquedotecas espalhadas
pelo mundo inteiro, que realizam empréstimos de brinquedos/jogos, atendem diversas
áreas do conhecimento e propõem vários objetivos como: escolar - ampliar o acervo de
brinquedos, materiais e jogos necessários para o desenvolvimento de brincadeiras e
atividades pedagógicas, colaborar com a educação dos pais visando ao aperfeiçoamento
na escolha de brinquedos, estimular a interação entre pais e filhos por meio de jogos; em
bibliotecas - emprestar jogos/brinquedos; universitária - formar profissionais que valorizem
as brincadeiras, oferecer serviços de assessoria a profissionais, instituições infantis e
empresas, desenvolver pesquisas que apontem a relevância do jogo para a educação,
oferecer informações, organizar cursos e divulgar experiências, estimular ações lúdicas
entre as crianças; hospitalar - auxiliar na recuperação da criança doente; circulantes - levar
brinquedos às crianças que moram em lugares distantes; clínicas - colaborar no tratamento
de crianças; em centros culturais – estimular a transmissão da cultura
infantil.
Segundo Cunha (1994), Friedmann (1996) e Kishimoto (2011), no Brasil, as
brinquedotecas que seguem os princípios adotados pela ABBri - Associação Brasileira de
Brinquedotecas são organizadas, especialmente, em cantos temáticos com diversos jogos
educativos, onde seus usuários escolhem do que e como jogar. Após as jogadas, eles são
responsáveis pela guarda do material, cujo próprio objeto indica onde o mesmo deve ser

A partir dos objetivos e benefícios das brinquedotecas, leis estão sendo criadas para
garantir a sua valorização e implantação. Há a Lei nacional n. 11.104, de 21 de março de
2005, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de brinquedotecas nas unidades
de saúde, que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. Em Cascavel, o
Plano Municipal de Educação (2015-2025, Art. 7º, inciso VIII), afirma que até 2025 serão
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guardado. Essa prática promove a aprendizagem de vários conceitos como classificação,

assegurados aos Centros Municipais de Educação Infantis – CMEIs a criação de
brinquedotecas.
A partir desse cenário propomos o presente projeto de extensão à comunidade
interna e externa da UNIOESTE, e no decorrer das atividades realizadas para acadêmicos
e para profissionais da educação, da saúde e do serviço social (que já atuam em
brinquedotecas), identificamos que tal público desconhece a importância da teoria do jogo
desenvolvida por Piaget (2010) e as ideias de organização e funcionamento de
brinquedotecas fundamentadas em Cunha, Friedmann, Kishimoto e na

Associação

Brasileira de Brinquedotecas - ABBrin, responsável pela realização de cursos relacionados
a implantação desse ambiente em diferentes contextos.
Sendo assim, este projeto está sendo realizado, especialmente, para atender a
carência de formação no que se refere a organização, ao funcionamento e ao atendimento
que deve ser prestado pelas (futuras) brinquedotecas. A seguir será apresentado e
discutido as atividades desenvolvidas.

Procedimentos Adotados

Antes de iniciarmos o projeto divulgamos o conteúdo do mesmo na UNIOESTE e
aos profissionais da saúde, da educação e do serviço social. Para esse grupo de
profissionais fizemos isso por e-mails e por telefones, visualizados no portal da Prefeitura
Municipal de Cascavel. A partir do primeiro contato com os participantes do projeto,
verificamos que os profissionais das diferentes áreas do conhecimento atuam em

das brinquedotecas não se responsabilizavam por guardar os jogos depois de sua
utilização. Tal identificação serviu para fortalecer a nossa proposta de formação, que foi
baseada nas ideias dos autores supramencionados neste texto, nos estudos de jogo
elaborados por Piaget (2010) e nos ensinamentos sobre classificação e catalogação de
jogo adotados por Garon (1996) e por Kobayashi (2009).
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brinquedotecas. Fizemos uma visita nesses ambientes e verificamos que inexista nos

Metodologia

A metodologia foi realizada em fases - atividades expositivas/dialogadas e em
vivências relacionadas aos diversos tipos de jogos elaborados por Piaget (2010).
Piaget (2010) utiliza o termo jogo para diversos tipos de brincadeiras, que envolvem
atividades de exercício, de símbolo, de acoplagem/construção e de regras. Para ele, os
jogos de exercício estão presentes durante toda a infância e a vida adulta; no entanto,
destacam-se em torno de um ano e têm como finalidade o mero prazer funcional. Já o jogo
simbólico ou do faz de conta, implica a representação, a diferenciação entre significantes e
significados, iniciando-se aproximadamente aos dois anos e declinando aos cinco anos de
idade. Em relação aos jogos de acoplagem/construção, situam-se numa posição entre o
jogo e o trabalho inteligente. Sobre os jogos de regras, iniciam em torno dos cinco anos de
idade, há aqueles em que as regras são transmitidas – isto é, tornaram-se institucionais –
e aqueles em que as regras são espontâneas, contratuais, momentâneas.
Esses conhecimentos foram adaptados a uma tabela (GARON, 1996), que indica os
brinquedos e os jogos adequados a cada faixa etária, a qual foi denominada de Sistema
ESAR, que significa: E para jogo de exercício; S para jogo simbólico; A para jogo de
acoplagem e R para jogo de regras simples ou complexas.
Como exemplos de jogos de exercício o Sistema ESAR cita os sensoriais: sonoro,
caixinha de música; visual, caleidoscópios; tátil, objetos para apalpar; olfativo, lápis de cor
com odores característicos; gustativo, acessórios para cozinhar; os de manipulação,
empilhar,

apanhar,

tocar,

enfiar,

esvaziar

(que

auxiliam

no

desenvolvimento da coordenação viso-motora, na construção do conhecimento físico e das
noções práticas); os motores, objetos rolantes e as pernas de pau (servem para movimentar
o corpo). Quando se trata de crianças maiores de três anos de idade os referidos
brinquedos podem proporcionar a construção e reconstrução desses conhecimentos no
plano das representações.
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para
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brinquedos

Em relação ao jogo do faz de conta, o Sistema ESAR recomenda: pequenas
personagens articuladas, que servem para estimular a noção do esquema corporal bem
como identificar as partes do corpo e suas posições; veículos e animais em miniatura, pois
propiciam a coordenação dos movimentos, a aquisição da noção de espaço e o
desenvolvimento da imaginação; casa em miniatura (com móveis), acessórios da vida
adulta, diferentes tipos e cores de bonecas (pano, palha, plástico) e seus acessórios,
fantoches. Tais materiais são usados para planejar ações, explorar a imaginação e a
criatividade.
O Sistema ESAR apresenta vários tipos de jogos de construção, entre eles citam-se:
as peças para encaixar, acoplar, parafusar, justapor, blocos de montar, pois esses objetos
estimulam a coordenação viso-motora, a orientação espacial, desenvolvem a paciência e a
perseverança, exploram tamanhos e formas, propõem ainda a invenção, a construção, a
destruição e a transformação.
O ESAR aponta diversos jogos de regras, todavia, neste estudo serão citados os
simples (de mesa), quais sejam: loto, serve para calcular, memorizar, associar e imaginar;
dominó e jogo da memória, ajudam a reconhecer letras, números, imagens (como
instrumentos musicais, personagens de histórias) e formas. Esses jogos possibilitam,
também, explorar o pensamento, enriquecer o vocabulário e a imaginação, identificar
semelhanças e diferenças. Há aqueles conhecidos como sequência (série de imagens e
símbolos para pôr em ordem), que ajudam a identificar os algarismos, a desenvolver a
ordem numérica, a noção de antecessor e sucessor, o conceito de par e ímpar, a orientação
espacial, a organização de atividades.

vermelha; simbólico, cor roxa; acoplagem, cor verde; regras, cor amarela. Essa
classificação indica onde os materiais lúdicos devem ser guardados, o que pode ser
realizado por todas as pessoas que utilizam a brinquedoteca.
A partir desses conhecimentos e das vivências promovidas durante o projeto,
relacionadas a todos os jogos mencionados, os participantes identificaram a importância da
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Além dessa classificação, sugerimos as ideias de Kobayashi (2009), a qual revela

classificação

e

da

catalogação

dos

jogos

para

o

melhor

atendimento

dos

usuários/beneficiários da brinquedoteca (crianças, adolescentes bem como seus
familiares).

Considerações Finais
Durante o desenvolvimento do projeto identificamos que ensinamos e aprendemos
muitos jogos, especialmente aqueles relacionados a nossa infância, que ficaram
adormecidos em função de vivermos em uma sociedade urbana e tecnológica. O jogo
revela habilidades, dificuldades, temores e desejos – informações importantes para
realizarmos intervenções -, que contribuem para o desenvolvimento e para a aprendizagem
dos usuários da brinquedoteca.

Forma(s) de contato com a ação

Escola Municipal, 3902-1760; Projeto Eureca II, 3902-1760; Serviço de Atendimento
à Rede Hospitalar - Sareh HU, 3321-5445 e Sareh UOPECCAN, 2101-7000.
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José Ricardo Souza575 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Marcos Lübeck 576, Antonio Rodrigues Junior 577, Igor José do
Nascimento578, Marcelo Botura Souza5

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Formação de Professores
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: LEM; Matemática; Formação de Professores.
Resumo

A finalidade deste trabalho é tratar da importância do projeto de extensão Laboratório
de Ensino de Matemática de Foz do Iguaçu, que é um programa permanente de formação
de professores, mostrando o quão fundamental ele é para outros projetos e como o mesmo
auxilia em diversos tipos de atividades, fornecendo assim subsídios para os acadêmicos e

Estabelecido em 2000, o Laboratório de Ensino de Matemática (LEM), da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), do campus de Foz do Iguaçu/PR,
funciona até os dias atuais como um espaço para auxiliar professores, alunos e a
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professores do curso de Licenciatura em Matemática, bem como à comunidade em geral.

comunidade em geral, de diversas formas, sendo que a principal delas busca contribuir
para uma melhor formação possível dos acadêmicos do curso de Licenciatura em
Matemática. O LEM é um projeto de extensão permanente, com o objetivo de integrar
professores

e

alunos, servindo como um ambiente

de

estudos

diferenciado,

disponibilizando mais recursos do que uma sala de aula tradicional.
Nos primeiros anos de funcionamento, seu espaço físico encontrava-se no campus
da UNIOESTE, juntamente com o curso Licenciatura em Matemática. Devido à mudança
do Centro de Engenharias e Ciências Exatas (CECE), para o Parque Tecnológico de Itaipu
(PTI) no ano de 2006, ao qual o curso pertence, o LEM passou, da mesma forma que o
curso, para as dependências do PTI.
Desde 2011, o Laboratório de Ensino de Matemática e o Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência do curso de Licenciatura em Matemática do campus de Foz
do Iguaçu (PIBID/MAT/FOZ) são projetos parceiros, onde um oferece suporte ao outro.
O PIBID/MAT/FOZ é um programa que permite ao acadêmico durante a sua
formação, viver várias experiências no ambiente escolar, tendo assim um contato direto
com os alunos da rede básica de ensino antes mesmo de se formar.
O PIBID conta, atualmente, um professor coordenador, duas professoras
supervisoras, três professores colaboradores e com quinze acadêmicos bolsistas que
realizam atividades nos colégios filiados ao projeto, sendo eles o Colégio Estadual Ipê Roxo
e o Colégio Estadual Flávio Warken, estes situados em regiões carentes de Foz do Iguaçu,
nas proximidades do campus da UNIOESTE.
O LEM partilha seu espaço com PIBID, onde ocorrem reuniões semanais, assim

realizadas pelo projeto. Outros projetos ao qual o LEM dá suporte são o Pré Vestibular –
Ciências Exatas e o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE).
Sendo assim:
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como também oferece seu acervo e materiais disponíveis para a criação e preparação de

O LEM pode ser um espaço especialmente dedicado à criação de situações
pedagógicas desafiadoras e para auxiliar no equacionamento de situações previstas pelo
professor em seu planejamento, mas imprevistas na prática, devido aos questionamentos
dos alunos durante as aulas. Nesse caso, o professor pode precisar de diferentes materiais
com fácil acesso. Enfim, o LEM, nessa concepção, é uma sala-ambiente para estruturar,
organizar, planejar e fazer acontecer o pensar matemático, é um espaço para facilitar, tanto
ao aluno como ao professor, questionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e
concluir, enfim, aprender e principalmente aprender a aprender. (LORENZATO, 2006, p.7).

Ao longo de todos estes anos, esta sala-ambiente contribuiu para a formação de
inúmeros acadêmicos, para o aprendizado de seus estagiários e o ensino dos professores,
que também foram importantes para o crescimento do seu acervo em conteúdos e
atividades, fazendo parte de sua história e possibilitando aos próximos formandos uma
melhor formação. Logo, quem o conhece, sabe que o LEM é mais do que um mero
programa de extensão. Em verdade, ele é o componente mais vivo e ativo do Curso de
Licenciatura em Matemática na UNIOESTE do campus de Foz do Iguaçu/PR.

Procedimentos Adotados

O LEM possui um significativo acervo de materiais didáticos, livros, revistas,
monografias, computadores, jogos lúdicos, dentre outros, além de propiciar um ambiente
de estudos para os acadêmicos do curso. Os materiais e equipamentos podem ser

a elaboração de uma atividade, como tesoura, cartolina, EVA, para confeccioná-la, porém
ao término da aplicação desta atividade, ela deverá permanecer no LEM para que outros
possam aplicá-la futuramente, assim como as atividades já produzidas podem ser utilizadas
por alunos e professores, dentro e fora do LEM e das salas de aula da UNIOESTE.
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usufruídos por todos, contanto que sejam respeitadas as regras propostas para a sua

Este tipo de auxílio é fundamental para os bolsistas “pibidianos”, já que uma de suas
tarefas é a confecção e aplicação de jogos lúdicos em sala de aula, sendo eles mesmos,
igualmente, grandes colaboradores para a expansão do acervo deste tipo de material.
Os monitores do curso pré-vestibular e professores do PDE, também podem utilizar
este ambiente e o acervo do LEM, já que estão colaborando diretamente com o ensino e a
aprendizagem de matemática, cumprindo assim o seu principal objetivo, pois o LEM não
serve apenas para armazenar materiais e ideias, mas principalmente para compartilhá-las
dentro e fora da universidade, onde houver o interesse pela aprendizagem.

Resultados

Durante o passar destes dezessete anos, o LEM contribuiu diretamente para a
formação de diversos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, que em seu
período de formação usufruíram dos recursos oferecidos e alguns deles participaram dos
projetos amparados pelo LEM, projetos estes que eventualmente ofereciam bolsas, as
quais foram fundamentais para a sustentação dos acadêmicos no curso, podendo assim
ter dedicação exclusiva ao curso, o que resultou diretamente na queda do número de
reprovações nas disciplinas, junto com o abandono do curso. Além disso, aconteceram
diversas palestras, minicursos, eventos, projetos, dentre outras ações, que contribuíram
para o aumento do conhecimento dos alunos e uma formação diversificada e diferenciada
para as dezessete turmas formadas durante estes anos.
O suporte do LEM também é fundamental para o prosseguimento da carreira

trabalhos em revistas da área. Projetos como o PIBID, PDE e Pré-vestibular, até hoje são
apoiados pelo LEM e continuam dando muito certo.
Enfim, o laboratório de Ensino de Matemática consegue fazer uma ponte com todos
os níveis de ensino, desde o fundamental até o superior, também mostrando-se como um
dos pilares essenciais para formação docente no curso (cf. LÜBECK et al., 2016).
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acadêmica, sendo que vários alunos do curso de Licenciatura em Matemática continuaram

Considerações Finais
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Figura 9: Imagens do LEM.
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Figura 8: Site do LEM.

Portanto, o LEM não é um depósito para guardar livros, revistas, materiais didáticos,
ou apenas mais um programa de extensão, mas sim uma sala-ambiente onde alunos
podem sanar dúvidas, reunirem-se para trabalhar, desenvolver atividades, e os professores
podem planejarem e aplicarem as suas aulas. Isto é, professores e alunos podem usufruir
da diversidade oferecida pelo LEM.
Assim, quem viveu e passou pelo laboratório, seja como acadêmico, professor ou
como estagiário, sabe o quanto é fundamental a sua existência e o seu enriquecimento
para o ensino e a aprendizagem de matemática, e por isso é indispensável a manutenção
e o fortalecimento deste que é, como dito acima e repetido aqui, o ambiente mais vivo e
ativo no curso de Licenciatura em Matemática da UNIOESTE do campus de Foz do Iguaçu.

Formas de Contato com a Ação
E-mail: lemfozunioeste@gmail.com.
Telefone: (45) 3576-8801.
Site: http://www.foz.unioeste.br/lem.
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Resumo

Apresentação

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 227, traduz o compromisso do Estado com
os direitos da criança e do adolescente trazendo também a base da Doutrina que rege o
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990 – atualizações).
A ação de extensão universitária, por vezes, se configura como um desafio aos
processos de construção e de sistematização de conhecimentos que contêm o potencial de
aproximar sujeitos sociais que, em geral, estão em campos políticos diferenciados
(BOURDIEU, 2002), mas que na totalidade sociopolítica vivem sob as mesmas relações
objetivas. Sendo assim, mediante as iniciativas de extensão pode-se contribuir para que a
universidade, em sua inserção social, consiga expressar a pluralidade de funções do
conhecimento. E este se ponha como instrumento de expressão da cultura de uma
comunidade e como fator decisivo no processo de integração da sociedade. Desse modo,
na sua atuação cotidiana a universidade não pode prescindir de conjugar o ensino teórico
e prático, a pesquisa e a extensão, principalmente quando se trata da formação profissional
em Serviço Social e acompanhamento das políticas públicas.

Procedimentos Adotados

Página

✓ Participação e representação em espaços das políticas públicas que estejam discutindo e
planejando os processos da garantia dos fundamentais, tais como: comissão municipal
para a elaboração do Plano Decenal municipal (Toledo) dos Direitos das Crianças e
Adolescentes, comissão de atendimento às Medidas Socioeducativas (se propõe a
acompanhar o processo de implantação do Plano Municipal Socioeducativo, construindo
coletivamente as alternativas do atendimento socioeducativo) e comissão para a
prevenção das violências.
✓ Realização de minicursos e oficinas temáticas sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e Prevenção às Violências.
✓ Proferir palestras.
✓ Assessorias para a formulação de diagnósticos temáticos sobre violações de direitos.

1152

As atividades regulares e permanentes do PAPPCA consistem em:

✓ Assessoria técnica para a construção de processos de ação intersetorial e organização de
redes de atendimentos.
✓ Processos permanentes de formação de recursos humanos, mediante o desenvolvimento
de ações extensionistas e de pesquisa com acadêmicos-bolsistas.

Resultados

A atuação na perspectiva da construção da ação intersetorial de políticas públicas
para a proteção integral de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente põe desafios intelectuais importantes para a universidade,
naquilo que representa a necessária interlocução entre a extensão, o ensino e a produção
de conhecimentos. Por isso, tal como argumenta Yasbek (2009. p.161), o diálogo com
matrizes de pensamento social é necessário para viabilizar as respostas profissionais aos
novos desafios postos pelas realidades sociais, os quais podem ou não ser homogêneos,
mas requerem soluções criativas e competentes para fortalecer a concretização dos direitos
de cidadania transmitidos pelas políticas públicas.
Com a CF/88 os municípios assumiram o grande desafio de estabelecer o princípio
da descentralização para a operacionalização das políticas públicas voltadas para a criança
e adolescente. Nelas se destaca o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) que tem como
princípio norteador de sua construção a transversalidade e a interconexão de ações. Para
isso, segundo Baptista (2012), a iniciativa sob a modalidade de rede pode funcionar como
um instrumento que potencializa a atuação mais abrangente e multidisciplinar de um
conjunto de atores de diversas instituições.

imprescindível que haja a articulação e a integração das instâncias públicas
governamentais e da sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no
funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos
direitos humanos da criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e
Municipal (BRASIL/CONANDA, 2006).
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A configuração do SGD está expressa na Resolução nº 113/2006/CONANDA, no

A atuação interdisciplinar, intersetorial e em rede para a proteção dos direitos
fundamentais da criança e do adolescente, segundo Digiácomo (2013), é da essência do
Sistema de Garantia de Direitos o qual deve procurar aperfeiçoar a atuação de cada um
dos atores e favorecer a que se construa as intervenções conjuntas e/ou interinstitucionais.
Nesse sentido, o papel da universidade como instituição social catalizadora de saberes,
práticas e conhecimentos se faz relevante para estimular a interlocução entre os atores que
compõem esse Sistema, seja nas dimensões interventiva e investigativa. Participante
desse processo, docentes e discentes do curso de Serviço Social atuam de forma a
aumentar a capilaridade das ações desses atores institucionais, trocam experiências e
saberes que potencialmente e podem se transformar em acúmulo de conhecimentos,
aumentando a difusão e a disseminação em regiões de sua abrangência em temas relativos
às condições de vida e de dignidade de crianças e adolescentes 581.
Desde o ano de 2015, profissionais de diferentes áreas de formação (como:
assistentes sociais, advogado, psicólogos e técnico de enfermagem) e com atuação em
órgãos públicos diversos passaram a se reunir com uma regularidade, por eles
determinada, com vistas à operacionalização da prática intitulada “Rede Intersetorial de
Proteção Social de Toledo/PR (RIPS)”. Para organizar, subsidiar e dar consistência teóricoprática a formulação e ao desenvolvimento do Projeto da RIPS, desde então, conta-se com

e protocolos de atendimentos, a partir de discussões amplas e pactuações que integrem
todos os sujeitos envolvidos com as temáticas a ela afeta. A constituição da experiência
de construção de ação intersetorial para assegurar algumas dimensões da proteção social
para sujeitos sociais, de diferentes segmentos etários e, que vivem em circunstâncias de

581

É importante ressaltar que a extensão universitária tem estreita relação com as atividades de

pesquisa desenvolvidas pelos integrantes do Grupo de Pesquisa e Defesa dos Direitos Humanos
Fundamentais

da

Criança

e

do

Adolescente.

http://plsql1.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=5538610IPYAKR1

Disponível

em
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a decisiva incorporação da ação extensionista viabilizada mediante o PAPPCA.

vulnerabilidade social, de risco, de violação de direitos e de violências no município de
Toledo, tem sido documentada mediante as “Memórias” formuladas por membros da
denominada Equipe de Mobilização (EM), da qual as autoras desse trabalho são membrosintegrantes.
O projeto RIPS surgiu diante da necessidade de aperfeiçoamento da interlocução
entre as políticas públicas setoriais, com vistas a oferta de atendimentos melhores
qualificados tecnicamente. A proposta se fortaleceu a partir da formação de uma
“Equipe de Mobilização para a Intersetorialidade”, a qual passou a reunir-se com o
intuito de pensar um “modelo” de estruturação de “Rede” adequado às especificidades
do município de Toledo (PR), bem como estratégias para sua efetiva
operacionalização, o que se encontra em curso. O desenvolvimento dessa proposta
tem oportunizado momentos de interação entre profissionais de formação/áreas de
atuação diversas, mobilizando-os e desafiando-os a formular e experimentar
alternativas que vão na direção a uma prática intersetorial. Essa iniciativa de trabalho
tem dado ocasião a um maior conhecimento dos órgãos e de suas respectivas
atribuições para com a proteção social, bem como resultado na construção de fluxos
e protocolos de atendimentos (SASSON; BIDARRA; CESCONETO et. al. 2016, p. 1).

É importante ter claro que a valorização da intersetorialidade e da constituição de
redes é pertinente na medida em que a rede potencializa a atuação mais abrangente e
multidisciplinar dos atores do SGD, vinculados às diversas instituições, que têm o mesmo
foco temático na consecução da política de atendimento aos direitos da criança e do
adolescente.
A presença do PAPPCA, e consequentemente da extensão universitária, na
formação da RIPS acontece desde o momento da formulação do projeto que orienta o
desenvolvimento dessa ação. Com vistas a alinhar a compreensão sobre a
intersetorialidade o PAPPCA realizou a primeira atividade de capacitação para profissionais
de todas as áreas de políticas públicas, ocorrida ao final do ano de 2015.

oportunidade, importa registrar que se encontram elaborados, disseminados, em
funcionamento, e simultâneo processo de monitoramento, os dois Protocolos relativos à
temática do Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes. Nos quase dois anos de
existência desse espaço de articulação intersetorial, RIPS, foram realizadas 37 reuniões
com vista ao estabelecimento das pactuações e 05 Encontros ampliados para a
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Daí em diante, o PAPPCA tem sido atuante nos processos de discussão e de

disseminação dos Protocolos 1 e 2, para a mobilização e adesão de novos integrantes e
para construção de novos subsídios para os protocolos futuros.

Considerações Finais

Entende-se que a universidade vem contribuindo com a produção e a transformação
de práticas na área na medida em que investe no enriquecimento e na democratização das
informações, das experiências e do papel a ser exercido pelos profissionais que atuam na
política de atendimento da criança e do adolescente. É fundamental a realização de
processos de formação continuada que articulem a teoria da proteção integral a prática
desenvolvida, a fim de favorecer um ambiente de aprendizagem, nos quais os diversos
atores possam refletir sobre sua prática e construir orientações que apoiem o trabalho em
rede nas diversas localidades. O desafio tem sido consolidar o compromisso do “Sistema
de Garantias” na perspectiva de proporcionar a proteção integral pela via do exercício de
práticas intersetoriais entre as políticas públicas.
Forma(s) de contato com a ação

E-mail: eugeniacesconeto@uol.com.br

ou zelimar@yahoo.com.br Telefone: (45)

3379-7050, (45) 3379-7117 ou (45)3379-7112.

nº 33658/2011.
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Toledo/PR (RIPS). Comunicação oral apresentada no 6º. Encontro Nacional do Serviço

O PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS – CAPACITASUAS E A EDUCAÇÃO PERMANENTE
DOS TRABALHADORES DO SUAS

Marize Rauber Engelbrecht

582

(Coordenadora da Ação de Extensão)

Participantes: Cristiane Carla Konno 583, Ane Bárbara Voidelo584, Ester Taube
Toretta585
Sandra Regina Belotto586

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Linha de Extensão: Gestão do Trabalho
Modalidade: Comunicação Oral

A presente atividade de extensão está fundamentada na Resolução nº 08/2012 do
Conselho Nacional de Assistência Social que institui o Programa Nacional de Capacitação
Permanente do Sistema Único de Assistência Social-SUAS. A UNIOESTE foi habilitada na
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Palavras-chave: Assistência Social; educação permanente, trabalhadores.

Rede Nacional de Educação Permanente do SUAS e em 2016 realizou o Programa
CapacitaSUAS na região oeste e sudoeste do Paraná, abrangendo 90 municípios e
totalizando 766 profissionais de ensino superior, gestores e conselheiros da política de
assistência social,

para a

qualificação profissional na efetivação

dos direitos

socioassitenciais.

Apresentação

Parte-se da compreensão da assistência social como política social, do seu
reconhecimento como direito social e das implicações dessa postura na ruptura com a sua
identidade como ação social de caráter filantrópico e benemerente, inscrita num contexto
societário de adensamento do capital financeiro, cujas manifestações da questão social se
acirram, complexificando as condições de vida, sobretudo da população que se encontra
em situação de vulnerabilidade e violação de direitos. Ao apreender a assistência social
como política social, compreende-a como resultado das contradições inerentes à sociedade
capitalista – que coloca em disputa os diferentes interesses e conflitos, materializados em
diferentes projetos sociais, configurando as lutas sociais. Logo, é no bojo dessa disputa,
que a assistência social se posiciona no enfrentamento das desigualdades e da pobreza,
fortalecendo sua potencialidade democratizadora e emancipadora.
Entende-se por SUAS – Sistema Único de Assistência Social, o sistema público, não
contributivo, descentralizado e participativo, que objetiva assegurar a proteção social e o
acesso aos direitos socioassistenciais. O SUAS responde à operacionalização da política

É exatamente no espaço ocupacional da política social, permeado pela
disputa entre projetos sociais distintos, logo, dotado de tensões e contradições que se
insere o trabalho profissional. Nesse sentido, por absorver o contexto em que se situa, tanto
pode se colocar na construção de respostas profissionais que visem a ruptura, como pode
corroborar para a manutenção da ordem do capital. Concomitante,

presencia-se

o
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nacional de assistência social, da norma operacional básica – NOB/SUAS e NOB/Recursos

contexto do mundo do trabalho que impõe a utilização da tecnologia na padronização dos
procedimentos, estabelece ações pré-determinadas e a alimentação constante de sistemas
de informação, associados a um número exaustivo de diretrizes, parâmetros legais, guias,
cadastros e formulários técnicos. Ou seja, ações rotineiras, prescritivas e burocratizadas,
fomentadas pelo caráter tecnicista, incentivadas pelas novas formas de gestão das políticas
sociais, que sob a lógica da eficácia e da eficiência, se colocam como estratégia
fundamental para dotar a administração pública de capacidade técnica, desvinculada
inteiramente da dimensão ético-política
É nesta lógica que se erigiu o debate em torno da educação permanente,
como possibilidade de construção e reconstrução de conhecimentos e saberes a partir da
reflexão contínua das ações profissionais cotidianas. As

exigências,

pertinentes

ao

trabalho social desenvolvido tanto na gestão como no provimento de serviços e benefícios
socioassitenciais instaura a necessidade de uma educação permanente, que propicie a
valorização dos trabalhadores, reconhecendo seus direitos e conquistas, bem como a
participação nos diversos processos de organização do trabalho para a qualificação dos
serviços prestados aos cidadãos.

Procedimentos Adotados

Social, desenvolveu suas ações no ano de 2014/2015 e em 2016, realizou a segunda
edição do Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social Capacitasuas. No âmbito da Unioeste, o Programa Capacitasuas, está sob a forma de
projeto de extensão, vinculado ao Programa de Apoio às Políticas Sociais – PAPS,
desenvolvido por docentes do Curso de Serviço Social, Campus de Toledo e tem como
587

Termo de Cooperação Técnico Financeira nº 18/2013, firmado entre SEDS; SETI;

UEL; UEM; UEPG; UNIOESTE E UNICENTRO e Contrato n.034/2014 firmado entre a
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social –SEDS e a UNIOESTE.
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A UNIOESTE foi habilitada na Rede Nacional de Educação Permanente do SUAS e

objetivo: qualificar/capacitar para a intervenção profissional trabalhadores do SUAS (equipe
de referência: profissionais de nível superior - assistentes sociais, pedagogos, psicólogos,
advogados, sociólogos, antropólogos, economistas, terapeutas ocupacionais, dentre outras
profissões), gestores e conselheiros municipais e estaduais da política de assistência
social, para a efetivação e ampliação dos direitos socioassitenciais legalmente garantidos
a quem deles necessitarem
Sua operacionalização se deu em dois polos de capacitação: Cascavel e Francisco
Beltrão, na oferta do Curso I - Introdução ao Exercício do Controle Social do SUAS; Curso
II – Atualização em Vigilância do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e Curso III Atualização em Indicadores para diagnóstico e acompanhamento do SUAS e do BSM –
Brasil Sem Miséria. Cada Curso apresentou carga horária total de 40 horas distribuídas em
05 encontros semanais de 08 horas, com atividades reflexivas acerca do arcabouço teórico
e legal da política de assistência social e demais conteúdos referentes ao aprofundamento
temático dos mesmos, exercitados em oficinas de aprendizagem. O conteúdo pedagógico
referente aos 03 cursos, foram ministrados por docentes da Unioeste e outros profissionais,
selecionados por meio de chamada pública, tendo como referência para tal, a experiência
e domínio dos conteúdos a serem ministrados ao longo dos Cursos. O referido projeto de
extensão conta com uma coordenação geral, uma coordenação administrativa, 04
estagiários (01 por cada pólo de capacitação e junto às coordenações) e coordenação
pedagógica (03 coordenadoras – 01 para cada Curso ofertado).
Aos cursistas, o Projeto de Extensão foi o responsável pela certificação, e pela
alimentação: café da manhã, almoço e café da tarde, sendo estes organizados mediante

.
Resultados
O Projeto de extensão: O Programa Nacional de Capacitação do SUAS –
CapacitaSuas, encontra-se em fase de finalização das atividades, na construção do
relatório final de atividades. Nesse sentido, apresentamos os seguintes resultados:
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processos licitatórios administrados pela Unioeste, e com recurso provenientes do governo

Curso I: Curso de Introdução ao Exercício do Controle Social do SUAS - 348
cursistas, Curso II: Curso de Vigilância Socioassistencial do SUAS – 250 cursistas e Curso
III:
SUAS

Curso de Atualização em Indicadores para Diagnóstico e Acompanhamento do
e

do

BSM-

68

cursistas,

portanto,

totalizando

766

participantes-

profissionais/trabalhadores do SUAS, técnicos e gestores das Secretarias de Assistência
Social, bem como conselheiros estaduais e municipais de Assistência Social dos 90
municípios da região oeste e sudoeste do Paraná.
Para fins de análise e avaliação sistemática do projeto, ao término de cada
Curso foi repassado aos cursistas a Avaliação de Reação onde constam questões
pertinentes a infraestrutura do Curso (local, sala de aula, equipamentos utilizados e
alimentação), ao trabalho das coordenações, ao conteúdo ministrado e a relação destes
com o cotidiano de questões relativas ao trabalho desenvolvido nos serviços
socioassistenciais, gestão e controle social da política de assistência social, bem como, a
relação dos conteúdos com os exemplos práticos e oficinas de aprendizagem.
Mediante tabulação das avaliações dos 03 Cursos realizados, apresentamos
alguns resultados, de acordo com os polos de realização dos mesmos:
A realização dos 03 Cursos que constituem o Projeto de Extensão, ocorreu nos
municípios polos de Francisco Beltrão e Cascavel, nas dependências da Unioeste (salas
de aulas, laboratórios de informática e auditórios) e nos restaurantes aprovados pelo
processo licitatório. Nesse sentido, sobre as instalações físicas e locais onde ocorreram os
Cursos, no polo de Francisco Beltrão - 70,6% dos cursistas avaliaram com nota 9; 17,6%
com nota 10 e os demais cursistas avaliaram com nota 8 (11,8%). Quanto aos

dos cursistas deram nota 9; 25,9% nota 8; 18,5% deram nota 10 e 7,4% avaliaram com
nota 7. Os demais cursistas avaliaram com notas que variam entre 6 e 4.
Considerando que os conteúdos ministrados atendem a uma matriz
pedagógica orientada pelo Ministério de Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de
Assistência Social, sob os princípios da educação permanente do SUAS, os cursos
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equipamentos utilizados – 35,3% deram nota 9; 52,9% avaliaram com nota 8 e 11,8%

operacionalizados trataram tanto da introdução como da atualização de conteúdos, quais
sejam: exercício do controle social do SUAS (Curso I), Vigilância Socioassistencial do
SUAS (Curso II) e a construção de indicadores para a elaboração do diagnóstico social do
município, tendo como centralidade as relações sociais nos territórios 588 (Curso III). Após
Oficina de Alinhamento, ministrada pela Secretaria Nacional de Assistência Social para as
coordenações e docentes de todas as Unidades cadastradas na Rede Nacional de
Educação Permanente do SUAS, cada coordenação pedagógica, juntamente com os
docentes dos respectivos cursos, organizaram a operacionalização dos conteúdos da
matriz pedagógica na região oeste e sudoeste do Paraná, atentos à dimensão didáticopedagógica e metodológica. Essa organização repercutiu positivamente junto aos cursistas,
pois quando foram questionados em relação à relevância dos conteúdos, no Polo de
Francisco Beltrão, 52,9% dos cursistas avaliaram com nota 10; 23,5% com nota 9 e 23,5%
com nota 8. Quanto ao Polo de Cascavel, 27,8% avaliaram com nota 8; 25,9% com nota 9;
20,4% deram nota 10 e 9,3% deram nota 7. Os demais cursistas procederam a avaliação
com notas entre 6 e 3.

Ao mesmo tempo em Francisco Beltrão ao indagarmos o

encadeamento da apresentação dos conteúdos, 41,2% dos cursistas avaliaram com nota
10; 41,2% com nota 9 e 17,6% com nota 8. Essa mesma questão, no polo de Cascavel foi
avaliada por 37% dos cursistas com nota 9; 29,6% deram nora 8; 13% avaliaram com nota

conteúdos pelos cursistas e para que o cursista possa analisar estes mesmos conteúdos
no cotidiano do trabalho profissional são as oficinas e aprendizagem. Estas foram
planejadas de acordo com os conteúdos ministrados, potencializando a dimensão técnicooperativa do exercício profissional. Foram avaliadas no Polo de Francisco Beltrão por 52,9

588

Entendendo território como um espaço de vida, onde se desenvolvem as práticas cotidianas dos

sujeitos. É um espaço de disputas, contradições e conflitos, portanto espaço de inter-relações sociais e de
valores que são projetados e constituintes dos espaços vividos, cujo significado é atribuído pelo sujeito. Nesta
perspectiva, o território ultrapassa a questão político-jurídica e geográfica, de acordo com Wanderley(2006).
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7 e 9,3% deram nota 10. Os demais cursistas avaliaram com notas entre 5 e 4.

% dos cursistas com nota 9; 23,5% deram nota 10 e 11,8% avaliaram com nota 8. Em
Cascavel nesta questão, 38,9% dos cursistas avaliaram com nota 10; 33,3% com nota 9;
13% deram nota 8 e 5,6% avaliaram com nota 7. Os demais cursistas esta questão ficou
avaliada com notas entre 6 e 4. Enquanto que o debate deflagrado em sala de aula, a partir
de exemplos citados pelo docente, a fim de ilustrar as questões pertinentes ao trabalho
desenvolvido, foi avaliado no polo de Francisco Beltrão por 66,7% dos cursistas com nota
9 e 33,3% avaliaram com nota 10 e no polo de Cascavel 38,8% dos cursistas avaliaram
com nota 9; 28,6 % deram nota 10; 14,3% com nota 8 e 12,2% deram nota 7. Os demais
cursistas esta avaliação variou entre as notas 6 e 5.
Os cursistas, em sua maioria possuem formação de nível superior e experiência
profissional na política de assistência social, sendo assim, partilhou-se os conteúdos
sempre com a finalidade de instigá-los ao debate, na colocação de situações vivenciadas,
com a citação de exemplos, bem como, na construção de respostas coletivas ante às
questões comuns aos serviços socioassistenciais. Ao ser avaliado pelos cursistas, o
incentivo ao debate e à participação na elaboração de questões pertinentes ao conteúdo e
ao desenvolvimento de suas atribuições, obtivemos: em Francisco Beltrão 46,7% avaliaram
com nota 10; 40% avaliaram com nota 9 e 13,3% deram nota 8. No polo de Cascavel, 42,9%
dos cursistas avaliaram com nota 9; 28,6% deram nota 10; 16,3% avaliaram com nota 8 e
8,2% deram nora 7. Os demais cursistas avaliaram com notas 6 e 5.
Importante ressaltar, que outras questões permeiam o instrumental de Avaliação de
Reação respondido pelos Cursistas, mas expomos aqui aquelas que contribuem para uma
análise avaliativa dos Cursos uma vez que que os mesmos estão inscritos no âmbito da

assistência social, bem como, produzir a qualificação e valorização do trabalhador do
SUAS.
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educação permanente do SUAS, e, portanto, devem ser utilizados como parâmetros para

Considerações Finais

O Projeto de Extensão: O Programa Nacional de Capacitação do Sistema
Único de Assistência Social – CapacitaSUAS, operacionalizado pela Unioeste/Curso de
Serviço Social, na região oeste e sudoeste, juntamente com as demais Universidades
Estaduais assumem a responsabilidade de operacionalizar este Programa Nacional,
vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Social, em todo território paranaense, ou seja,
nos 399 municípios que constituem o Estado. Nesse sentido, possuímos ações
sincronizadas, com a especificidade de cada Unidade de Ensino, mas que por meio de uma
matriz pedagógica comum, alcançou-se como demonstram os resultados, o objetivo central
que é qualificar/capacitar trabalhadores, gestores, técnicos e conselheiros da política de
assistência social. Compreende-se, portanto, que o trabalho a ser desenvolvido, na medida
em que passa pelo processo de aprimoramento teórico-metodológico e ético-político, ao
materializar-se na dimensão técnico-operativa, realiza-se na garantia e ampliação dos
direitos e benefícios socioassistenciais, primando pela qualidade dos serviços e se põe em
defesa dos direitos sociais e humanos.
Nessa relação, a Unioeste, sobretudo a Extensão Universitária, espraia-se
para os âmbitos externos à comunidade acadêmica, inscrevendo-se na construção de
respostas às diversas questões apresentadas pelos municípios no âmbito da gestão da
política de assistência social, na qualificação dos servidores/gestores e técnicos que
representam os municípios, que, por meio da política de assistência social, prevê a melhoria

Unioeste/Curso de Serviços Social/Docentes e demais envolvidos é extremamente
relevante por ter como finalidade o alcance da cidadania, portanto, tendo como instrumento,
a relação de ensino-aprendizagem, finalidade precípua de uma Unidade de Ensino e do
Projeto de Extensão que tem como central a educação permanente.
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das condições de vida da população/usuária dos serviços, que se se encontra em situação

Forma(s) de contato com a ação
Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Unioeste
Curso de Serviço Social-CCS
Programa de Apoio às Políticas Sociais – PAPS
Fone: (45) 3379-7112
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dos Trabalhadores do SUAS. In: Cadernos de Estudos: desenvolvimento social em

O REAPROVEITAMENTO DE SOBRAS E RESÍDUOS: COMO AÇÃO
MINIMIZADORA DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Francieli do Rocio de Campos 589 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Christine Nascimento Grabaski590, Francieli Ani Caovilla Follador 591,
Área Temática: Meio Ambiente
Linha de Extensão: Questões Ambientais
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Qualidade de vida; sustentabilidade; recursos naturais.

Resumo
Os problemas causados pelo “consumo” desenfreado de produtos de limpeza tem
gerado uma carga excessiva de resíduos destinados a retornar aos recursos naturais, por

com utilização de matéria-prima domiciliar e reutilização de produtos na Microrregião de
Francisco Beltrão/PR.
Apresentação
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590

Msc. Geomática, Curso de Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus

Francisco Beltrão. E-mail: christinegrab@outlook.com.
591

Dra. Engenharia Agrícola, Curso de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco

Beltrão. E-mail: francaovilla@hotmail.com.

Página

informações para que aprendam a manipular materiais de limpeza e higiene sustentáveis,

1167

este motivo a presente ação por meio de oficinas visa proporcionar a comunidade

Nas últimas décadas se verificou uma crescente preocupação mundial em relação
às questões ambientais, decorrente do elevado grau da degradação do meio ambiente, e
das práticas não sustentáveis de uso dos recursos naturais, acarretando perda da
diversidade ambiental nos ecossistemas. A relação entre sociedade e meio ambiente
sempre foi complexa e alvo de controvérsias, além de ser objeto de discussões em nível
mundial por diversos atores que de modo direto e indireto atuam sobre esse debate
(LAYRARGUES, 2000).
Neste caso, a definição dada ao desenvolvimento sustentável está sendo
relacionada com os sistemas econômico e ecológico, na qual deve assegurar que a
sociedade possa crescer e se desenvolver, tendo em vista, que os efeitos das suas
atividades permaneçam dentro de fronteiras adequadas, de modo a não destruir a
diversidade e as funções dos recursos naturais (COSTANZA, 1991 apud BELLEN, 2004).
Em complemento, o desenvolvimento sustentável pode ser tratado como desenvolvimento
econômico, que possa garantir a produção de bens e serviços, atendendo em sincronia as
necessidades básicas do ser humano e preservando o meio ambiente (NASCIMENTO, et.
al., 2008).
Embora neste trabalho as definições perpassadas sejam imprecisas, mostrem uma
diversidade e a abrangência do conceito de desenvolvimento sustentável, é possível
reconhecer uma linha comum envolvendo a ideia de economia, equidade social e equilíbrio
ambiental. Assim, o caminho para a sustentabilidade passa por um articulado processo de
mudanças sociais, econômicas, e produtivas, pois se estabelece o entendimento de que
desenvolvimento sustentável trata da capacidade de produzir produtos, processos e

Por isso, o fato de promover meios de reuso ou reaproveitamento de produtos de
origem /uso diário de uma casa é uma das maneiras de ajudar o meio ambiente e promover
o descarte correto do mesmo. Sendo assim, existem várias formas de reciclagem, em que
se pode citar dentre elas a produção de produtos de limpeza (principalmente sabão)
(ALBERICI; PONTES, 2004).
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serviços que preservem o meio ambiente e que disseminem ações e valores éticos e de

Com base no contexto teórico e prático transformar isso em realidade faz parte de
um projeto de extensão que vem sendo realizado entre o Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (CCSA) e Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná – UNIOESTE Campus de Francisco Beltrão/PR em parceria com a
comunidade externa, com o objetivo de proporcionar a comunidade informações para que
aprendam a manipular materiais de limpeza e higiene sustentáveis, com utilização de
matéria-prima domiciliar e reutilização de produtos, o que reduz o custo de produção.
A profissionalização gerada por essa atividade visa não somente contribuir para
aumento da produção de produtos sustentáveis, mas acima disso, dotar o público alvo de
conhecimento sobre o processo de manipulação e transformação, bem como, proporcionar
aos acadêmicos um espaço/momento de interagir com a comunidade externa a
universidade. De suma importância dada para esta oficina é a possível geração de renda
direta e indireta na família, diminuição da dependência de produtos externos e a possível
comercialização dos produtos para a comunidade em geral.

Procedimentos Adotados

Para o desenvolvimento do projeto a equipe realiza e estabelece contato com as
comunidades, grupos, instituições ou entidades da Microrregião de Francisco Beltrão/PR,
por meio de informação e divulgação das ações do projeto. A partir do interesse do público,
são realizadas inscrições de 15 a 20 pessoas, para participar de uma oficina abordando a

manipular produtos de higiene e limpeza caseiros, com a produção de sabão em barra de
fubá, sabonete, amaciante de roupas, desinfetante para banheiro, repelente caseiro, sache
perfumado, tira cheiro, e pasta para alumínio, todos esses produtos são fabricados a partir
de produtos (sobras ou resíduos) coletados pelos participantes. Para a realização das
práticas são utilizados utensílios domésticos de uso diário na cozinha, o local de realização
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temática ambiental dentro do cotidiano dessas pessoas. O processo inicial possui uma

é o laboratório de química da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, ou
um local com espaço, um fogão e pia em que o grupo dispor para desenvolver a oficina.

Resultados

A tendência emergente em atividades que englobem perspectivas sustentáveis ao
meio ambiente e meio social, está focada na incorporação de ingredientes naturais
advindos do quintal de casa, ou a reutilização de resíduos caseiros gerados pelos cotidiano
das famílias na fabricação de produtos de higiene e limpeza. Em resposta à concorrência
desses produtos industriais, bem como por conta da busca de atuação em mercados na
inovação de produtos potentes na ação de limpeza, mas altamente poluentes.
O projeto enfatiza o uso de óleo vegetal, restos/sobras de produtos de higiene,
produtos de origem alimentícia e erva aromáticas, apenas uma pequena parte desses
ingredientes são utilizados como matéria prima, devido seu acesso, conhecimento e
exploração de forma sustentável e destinação para esse fim.
No caso do óleo de cozinha que pode se tornar um transformador de economia,
várias alternativas de reuso estão sendo descobertas e testadas ao longo do tempo com
intuito da reutilização desse resíduo. Porque o óleo descartado de modo inadequado, está
causando prejuízo para as instituições ambientais e o próprio meio ambiente. No projeto, o
óleo é utilizado para fabricação de sabão em barra, por meio de uma mistura de origem
caseira fazendo o uso de erva aromáticas como: o eucalipto – podendo ser substituído por
erva doce ou limão, responsáveis por aromatizar o sabão em barra, o qual é a restrição da

a solidificação da mistura.
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produção desse produto, o qual o rendimento é alto, e durabilidade é um fator

Figura 1: Preparação do sabão de fubá
Fonte: Arquivos do projeto, 2016/2017
Além do sabão, o uso de sobras de sabonete e sabão são transformados em
produtos de limpeza com custo alto para comprar no mercado. O uso de produtos naturais
para fabricação de repelente tem como intuito contribuir com a saúde, tendo em vista a
prevenção como problemas de saúde pública (Dengue). Outros materiais que são muito
utilizados na confecção de produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal sustentável,
são as plantas medicinais e condimentares como o Cymbopogon winterianus (Citronela),
Caryophillus aromaticus L. (Cravo da índia), Mentha arvensis L. var. piperascens (Hortelã),
Thymus vulgaris (Tomilho), Cinnamomum zeylanicum Nees (Canela). São utilizadas pelos
princípios ativos em suas composições ou apenas pelo aroma, além disso, plantas
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medicinais e condimentares são muito fáceis de cultivar, podendo ser produzidas em

Figura 2: Preparação de sabonetes
Fonte: Arquivos do projeto, 2016/2017

Figura 3: Preparação da pasta de alumínio
Fonte: Arquivos do projeto, 2016/2017

uma realidade promotora de problemas oriundos da geração de lixo, e os diversos impactos
ambientais (FERREIRA, 2009). De acordo com Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e resíduos Especiais, o Estado do Paraná produz 20 toneladas de lixo por
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Nos tempos atuais um grande dilema enfrentado pela sociedade é a questão

dia, isso representa 800 gramas de lixo gerados habitante/dia, na Região Sudoeste essa
informação chega a 600 gramas habitante/dia.
A confecção de produtos de higiene pessoal e de limpeza tem como intuito resgatar
a cultura onde nada é desperdiçado, reutilizando materiais que provavelmente seriam
destinados aos aterros sanitários ou esgotos, evitando assim, a contaminação do ambiente
e do solo. Orientando a importância da higiene pessoal e do ambiente, utilizando produtos
mais naturais e evitando os produtos químicos agressivos.

Considerações Finais

Neste contexto, a confecção de produtos de higiene pessoal e de limpeza
sustentáveis contribui com a preservação do meio ambiente, evitando desperdício de
matéria prima reutilizáveis, geração de renda as famílias, troca de conhecimentos entre
acadêmicos e comunidade externa a universidade.
Em geral a aceitação pelo público desta oficina é positiva, visto avaliação feita nos
encerramento da atividade, além da grande quantidade de participantes em todas as
oficinais realizadas.

Forma(s) de contato com a ação
Contato: Coordenação do Curso de Serviço Social – UNIOESTE
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O TOMBAMENTO DO MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS COMO ELEMENTO DE
INTEGRAÇÃO CULTURAL DA TRÍPLICE FRONTEIRA
Pedro Louvain 592 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Angélica Santamaria Alvarado 593

Área Temática: Ciências Humanas
Linha de Extensão: Educação, Letras e Línguas
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Educação Patrimonial; Marco das Três Fronteiras; Campanha
de Tombamento.

Resumo
A garantia de um patrimônio cultural valorizado e preservado é essencial para a
promoção da cidadania. Infelizmente, não há nenhum bem cultural tombado sobre a história

que se fundamenta a comunidade nacional, bem como o fortalecimento de sua identidade,
é a valoração de seu patrimônio comum. Entre os bens culturais de maior relevância da
cidade está o obelisco do Marco das Três Fronteiras, construído em 1903, para celebrar a
resolução pacífica de um conflito territorial com a Argentina. Entretanto, não há nenhum
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da cidade de Foz do Iguaçu, apesar de sua importância nacional e internacional. Esta

instrumento jurídico que garanta sua proteção e impeça sua descaracterização. Por isso, a
presente ação de extensão, proveniente de uma ação pedagógica na educação patrimonial
da rede pública, visa envolver a comunidade iguaçuense na campanha pelo
reconhecimento do obelisco enquanto Patrimônio Cultural Paranaense. Espera-se atingir
este objetivo através da participação de voluntários cadastrados, provenientes de diferentes
setores da sociedade, interessados em participar de atividades diversas de comunicação e
de recolhimento de assinaturas para construção popular de um abaixo-assinado. Este
abaixo-assinado será encaminhado à Secretaria de Cultura do Paraná, solicitando a
abertura do processo de tombamento do bem cultural em questão, a ser deliberado pelo
Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (CEPHA). É importante ressaltar que
o tombamento não constitui um fim em si, mas um meio para se atingir a garantia dos
direitos culturais, valorização da memória social e promoção da cidadania.
Apresentação

Apesar de a Constituição Federal de 1988, especificamente em seu artigo 216,
mencionar explicitamente a proteção do patrimônio cultural, seu estado atual de abandono
em Foz do Iguaçu possibilita um sentimento de desvalorização do seu devido valor. No
nível federal, estados como SP, MG, BA e RJ possuem cerca de 200 bens culturais
tombados. No Paraná inteiro há apenas 15 bens e nenhum está localizado no município de

de Cultura do Paraná, localizado no Mirante de Itaipu, cujo acesso é restrito, uma vez que
a entrada na área da Itaipu só é permitida mediante pagamento de ingresso.
Tal situação não advém da inexistência de bens culturais, mas sim da inexistência
de políticas públicas para realizar sua gestão. Um exemplo disso é o obelisco do Marco das
Três Fronteiras. Recentemente a área do obelisco foi cedida ao consórcio Cataratas S/A,
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Foz do Iguaçu, a despeito de sua importância histórica nacional e internacional. Na esfera

para reformas e exploração turística. Não obstante, na narrativa histórica construída no
local não há qualquer menção à importância histórica do obelisco.
É importante deixar claro que no que tange a questão da atratividade econômica,
bens culturais tombados possuem forte potencial turístico, um exemplo disso é o fato de
Paris ser o principal destino turístico mundial, devido absolutamente ao seu patrimônio
histórico

cultural

preservado.

Bens

culturais

tombados

recebem visibilidade

e

reconhecimento para além das localidades onde estão inseridos não inviabilizando a
realização de atividades turísticas e econômicas, muito pelo contrário, as potencializa.
É oportuno informar que a ideia para o desenvolvimento da atual ação de extensão
é oriunda de uma atividade pedagógica realizada no ensino fundamental do Colégio
Estadual Ayrton Senna da Silva. A partir de uma votação sobre qual bem cultural deveria
ser tombado em Foz do Iguaçu, o corpo discente chegou ao nome do Marco. Promovendo
um grande exercício de cidadania coletiva, a equipe do projeto decidiu levar a opinião dos
estudantes a sério.
Tombamento é uma medida de acautelamento que visa proteger o bem cultural para
as gerações futuras, instituída enquanto figura jurídica no nível federal pelo Decreto-Lei nº
25/37, do governo Getúlio Vargas, cria a figura jurídica do Tombamento, nomenclatura
oriunda do arquivo público português chamado Torre do Tombo. No nível estadual
paranaense o tombamento está previsto na Lei nº 1.211/53 e há na cidade de Foz apenas
o Painel do Barrageiro, obra do artista curitibano Poty Lazzarotto, localizado em Itaipu. O

com a história da cidade e mais relacionado com a história do artista.
Apesar de haver no município uma lei de tombamento, a Lei Municipal Nº 1.500, de
24 de setembro de 1990, a mesma ainda não ganhou aplicabilidade, e está em constante
discussão na sociedade civil organizada iguaçuense. Esta situação facilita a destruição do
patrimônio cultural municipal e dificulta sua preservação às gerações futuras. Quando
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tombamento compreende um conjunto de quarenta obras do artista, localizadas em

diante da agressão e do descarte arbitrário do seu patrimônio, do menosprezo e descrédito
aos seus direitos culturais, a comunidade é atingida em relação aos seus valores
intangíveis, em face, em especial, do estado coletivo de menosprezo (BLANK, 2013). Em
especial, os bens do século XIX, móveis e imóveis, testemunhos históricos da ocupação do
homem na região, já se perderam ou estão correndo risco. Diferente do Patrimônio Natural
de Foz do Iguaçu, fortemente representado pelo Parque Nacional do Iguaçu, reconhecido
como Patrimônio Natural da Humanidade e mobiliza forte visibilidade e preservação, o
Patrimônio Cultural da cidade, aquele relacionado com a ação do homem no tempo, não
parece ter a mesma sorte.
O Marco das Três Fronteiras

Durante os séculos XIX e XX, houve diversos conflitos militares entre países latinoamericanos por razões territoriais. Para citar alguns exemplos, a Guerra do Pacífico,
confrontando Chile às forças do Peru e Bolívia (1879-1883); a Guerra do Chaco, entre
Bolívia e Paraguai (1932-1935); A Guerra de Cenepa, entre Peru e Equador (1995), isso
sem falar na desastrosa Guerra do Paraguai (1864-1870). Porém, o litígio territorial que
adentrou o século XX entre a República do Brasil e a República Argentina felizmente não
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suscitou em conflito armado e foi resolvido de forma pacífica.

Figura 1 – Construção do Obelisco em 1903.
Fonte: Museu de Astronomia e Ciências Afins

Figura 2 – Coluna Prestes no Marco em 1924.
Fonte: CEPEDOC/FGV

Após demarcação por um grupo de cooperação Brasil-Argentina, que ergueu 310

margem brasileira e outro na margem argentina, no encontro do Rio Iguaçu com o Rio
Paraná. Entretanto, estes dois obeliscos não foram construídos para demarcar o território,
pois os rios já o demarcam facilmente na região. Inaugurados simultaneamente no ano de
1903, os obeliscos brasileiro e argentino foram erguidos para celebrar a paz e a resolução
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obeliscos nos 25 km de fronteira seca entre os dois países, com distância média de 80

amistosa do litígio territorial. O obelisco paraguaio seria construído mais tarde, em 1961,
completando simbolicamente a integração da tríplice fronteira.

Procedimentos Adotados

O primeiro passo é realizar uma campanha na sociedade iguaçuense de convocação
para a inscrição de voluntários interessados em recolher assinaturas para o abaixoassinado e participar das atividades de educação patrimonial. O voluntário receberá cópias
paginadas do abaixo-assinado, bem como material de divulgação explicativo da campanha.
Serão realizados encontros periodicamente.
Ao fim da Ação de Extensão o colaborador terá direito a um certificado de
participação da Campanha de Tombamento do Marco das Três Fronteiras, enquanto parte
da equipe executora da ação de extensão. Serão realizadas diversas atividades
educacionais: como panfletagens, intervenções culturais, comunicações orais em espaços
distintos, debates e publicações de matérias na mídia local.
Posteriormente, as assinaturas serão reunidas e protocoladas na Secretaria
Estadual de Cultura, para motivar a abertura do processo de tombamento do Marco das
Três Fronteiras pelo órgão competente de acautelamento de patrimônio cultural.
Naturalmente, esta ação terá a responsabilidade de acompanhar a instrução do processo

O abaixo-assinado enquanto instrumento social é de grande importância, pois o
patrimônio cultural não é apenas responsabilidade do estado. Sem mobilização social será
difícil que o governo o vincule às necessidades da população, por isso é necessária sua
apropriação coletiva e democrática, para que todos encontrem nele um significado e
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e dar publicidade aos seus trâmites.

compartilhe-o (CANCLINI, 1994). Segundo o próprio sítio eletrônico da Secretaria Estadual
de Cultura do Paraná: Importante ressaltar a importância destes tombamentos na medida
que em todos os casos houve o envolvimento das comunidades, através de
abaixoassinados ou pedidos oficializados por representantes, num verdadeiro manifesto de
cidadania por parte daqueles que consideraram o tombamento um instrumento viável para
a preservação do patrimônio cultural local.
Os executores desta ação de extensão, por entender a importância cultural e
histórica do centenário Marco das Três Fronteiras, situado em Foz do Iguaçu, Paraná,
fundamentando-se no nível federal pelo Decreto-Lei nº 25/37, e no nível estadual pela Lei
Estadual nº 1.211/53, solicitarão, através dos resultados obtidos desta campanha, o
tombamento do bem pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pela
Secretaria Estadual de Cultura, enquanto Patrimônio Cultural do Povo Paranaense.

Considerações Finais
O tombamento não é um fim em si, mas seu principal objetivo é promover a
valorização e a ressonância social do patrimônio cultural. A maior contribuição da
campanha é a promoção do debate na sociedade iguaçuense sobre a preservação do seu
patrimônio histórico e a promoção da cidadania latino-americana. O que torna um bem

sine qua non para sua realização, seguindo a diretriz extensionista da Interação Dialógica,
previsto na Carta de Manaus de 2010.

Forma(s) de contato com a ação
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material em patrimônio cultural é sua apropriação e valoração coletiva. Por isso, o

extensao.tekohaguasu@unila.edu.br
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OBSERVATÓRIO DA QUESTÃO AGRÁRIA NO PARANÁ
Djoni Roos 594 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Roseli Alves dos Santos 595, João Edmilson Fabrini 596, Luciano Zanetti
Pêssoa Candiotto597, José Alfonso Klein598

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Linha de Extensão: Desenvolvimento rural e questões agrárias
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: questão agrária; conflitos no campo; Paraná.

Resumo

construindo uma base de dados com notícias, artigos, dissertações e teses, promovendo
debates nas universidades, territórios das comunidades, assentamentos rurais e locais de
formação dos movimentos sociais; elaborando materiais didáticos e realizando ações
formativas sobre o tema da Questão Agrária.
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O Observatório da Questão Agrária no Paraná é uma iniciativa que se propõe a

Apresentação
O Observatório da Questão Agrária no Paraná é uma iniciativa que congrega seis
grupos de pesquisas na temática da questão agrária e temas afins localizados nas
seguintes universidades públicas do estado do Paraná: UNIOESTE (Marechal Cândido
Rondon e Francisco Beltrão), UEM (Maringá), UEL (Londrina), UNICENTRO (Irati), UNILA
(Foz do Iguaçu) e UFPR (Curitiba e Setor Litoral). Na UNIOESTE o Observatório vem sendo
desenvolvido no laboratório de Geografia das Lutas no Campo e na Cidade (GEOLUTAS –
Campus de Marechal Cândido Rondon) e no Grupo de Estudos Territoriais (GETERR –
Campus

de

Francisco

Beltrão)

tendo

funcionado,

desde

2013,

como

blog

(http://questaoagrariapr.blogspot.com.br) de divulgação de informações relacionadas à
Questão Agrária no Paraná. Através deste projeto tem-se ampliado o caráter de divulgação
através do blog, propondo a construção de uma base de dados com informações, artigos,
dissertações e teses sobre o tema; promovendo debates nas diferentes universidades,
territórios das comunidades, assentamentos rurais e locais de formação dos movimentos
sociais; tendo como meta ainda elaborar materiais didáticos e de divulgação e realizar
ações formativas sobre o tema da Questão Agrária. Ao mesmo tempo, o Observatório tem
atuado como articulador da relação entre Universidade e comunidades rurais diversas,
melhorando as estratégias de comunicação dos resultados de pesquisa, mas também
propiciando momentos em que possam ser construídas pautas tanto de pesquisa como de
extensão conjuntas. Através do desenvolvimento deste projeto de extensão tem-se
almejado ainda construir, sistematizar e disponibilizar materiais que possam servir para
problematizar o ensino da temática agrária nas escolas e nas universidades. Por último,

no Paraná.
Procedimentos Adotados
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mas não menos importante, é fundamental ressaltar que o respectivo projeto tem servido

A metodologia do projeto se propõe em três grandes eixos, extensão, pesquisa e
ensino, estreitamente articulados que têm como princípio de convergência um diálogo
aberto e franco com os parceiros da pesquisa (movimentos sociais, populações tradicionais,
órgãos públicos etc.). O eixo da extensão se fundamenta na relação social de pesquisa
estabelecida ao longo da trajetória de cada um dos pesquisadores envolvidos, que
possibilita a participação dos sujeitos das comunidades nos rumos do Observatório e os
materiais que são produzidos. Nesse sentido, tem-se organizado uma vez por ano e em
uma região diferente, um espaço aberto para essa interlocução com todos os integrantes
do projeto através de um evento de socialização (Jornada de Pesquisas sobre a Questão
Agrária no Paraná) onde os grupos são escutados na universidade e uma ida do grupo de
pesquisadores até as localidades onde esses grupos moram. Com isso tem-se pretendido
combater a invisibilização que esses temas e esses sujeitos sofrem dentro dos muros da
universidade e também promover um conhecimento in loco do que está acontecendo nas
diferentes regiões do Paraná. Esse evento já foi organizado em cinco ocasiões (Curitiba,
Ponta Grossa, Londrina, Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu nos anos 2013, 2014,
2015, 2016 e 2017). A extensão está fortemente ligada à continuidade dos projetos de
pesquisa que vêm sendo construídos pelos grupos parceiros em suas universidades de
origem e que tem um espaço de interlocução na citada Jornada. Seja nesses momentos ou
nas reuniões virtuais que se dão mensalmente entre a equipe de pesquisadores, o
compartilhamento de resultados de pesquisa tem permitido alimentar o acervo do
Observatório e servir de incentivo para novos estudos.
O eixo de ensino ganha sentido em duas direções: uma por dentro das comunidades
rurais parceiras, através dos contatos formativos (trabalhos de campo, debates, cursos,

produzido no âmbito do Observatório para as aulas de diferentes disciplinas dedicadas ao
rural ou ao retrato dos conflitos e as mobilizações sociais, no âmbito escolar ou
universitário. Nesse sentido, os principais beneficiados nesse projeto tem sido os
camponeses em luta pela e na terra, assentados da Reforma Agrária, povos e comunidades

Página

de demandas e carências; outra mediante a possibilidade de utilização do material

1186

materiais didáticos) que o projeto tem buscado propiciar e que tem permitido a revelação

tradicionais do Paraná, integrantes de movimentos sociais do campo, estudantes da
Educação do Campo, instituições que trabalham com conflitos por terra e território (INCRA,
FUNAI etc.), professores da rede pública de ensino e os estudantes do ensino médio e
superior. Assim, tem-se apostado na priorização da formação de extensionistas,
pesquisadores e estudantes críticos que percebam a importância da extensão como
caminho de ida-e-volta de sistematização e construção de conhecimentos que
democratizem o acesso à informação, visibilizem as ausências sistemáticas de certos
temas e sujeitos na academia e na sociedade em geral, combata as desigualdades e
dispute arranjos societários menos desiguais.
Resultados

Entendemos que, no estado do Paraná, em função dos índices de conflitividade no
campo, da diversidade de formas de ocupação da terra e do território e dos efeitos
desagregadores da expansão de um modelo agrícola e de sociedade no meio rural que
privilegia a acumulação e a mercantilização da natureza (MARTINS, 1979; 1981;
OLIVEIRA, 1987), a Questão Agrária continua amplamente vigente como chave de leitura
da organização do espaço. Se bem entendemos que os temas clássicos que integravam a
mesma continuam vigentes (concentração da terra e da riqueza, organização do trabalho,
formas de produção e comercialização ou relação com o sistema urbano-industrial), as
pesquisas e o convívio com as diferentes formas de resistência existentes no rural nos
permitem considerar outros elementos que definem amplamente essa questão: a
diversidade de sujeitos que lutam por terra e território diante da expansão do capital no

no campo; a aparição de projetos que envolvem outras lógicas de produção, formação e
vida como a Educação do Campo ou a Agroecologia; a continuidade dos movimentos
sociais rurais (FERNANDES, 2007; 2008; ALENTEJANO, 2007); a implementação de
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campo mediante o agronegócio; a necessidade de considerar as especificidades do gênero,

políticas públicas participativas e territoriais que mudam, pelo menos formalmente, as
formas de controle do Estado etc. (MONTENEGRO, 2010).
Algumas situações que evidenciam a pertinência do Observatório são: no Paraná,
continuam acampadas quase 10.000 famílias (DATALUTA, 2016) demandando terras do
programa de reforma agrária frente à existência de diversos latifúndios e terras griladas no
estado, com destaque a Araupel no Centro-Sul e ao Grupo Atalla no Norte; diversas etnias
indígenas demandando a demarcação de seus territórios em todo o estado do Paraná, em
especial

na

mesorregião

Oeste,

onde

há

mais

de

uma

dezena

de

áreas

retomadas/ocupadas por estes povos, com destaque aos municípios de Guaíra e Terra
Roxa que concentram 13 áreas (DATALUTA, 2016); o conjunto de conflitos pela posse e
uso da terra que proliferam no estado do Paraná; a conformação, desde 2005, de uma série
de movimentos sociais associados a comunidades tradicionais (Articulação Puxirão de
Povos Faxinalenses, Indígenas, Movimento dos Pescadores Artesanais do Litoral do
Paraná, Movimento de Aprendizes de Sabedoria, Movimento dos Ilhéus do Rio Paraná,
etc.) que demandam a implementação da Política Nacional de Povos e Comunidades
Tradicionais e o reconhecimento de seus territórios de vida; a redução da implementação
da política de reforma agrária a números mínimos apesar da demanda efetiva acampada e
da potencial que subsiste de um assalariamento precário ou de ajudas públicas; nas duas
últimas décadas, proliferam experiências formativas diferenciadas no meio rural por meio
de cursos de alfabetização, jovens e adultos, educação básica e universitária, de formação
política, de técnicos em agroecologia, de pedagogia em Educação do Campo, etc. que
mostram as diferentes estratégias para combater o modelo hegemônico de produção
agropecuária e gestão do território rural; Enfim, a existência de uma Questão Agrária no

(MARTINS, 1979; 1981; OLIVEIRA, 1987) ou produção de commodities, à àqueles que a
buscam enquanto “morada da vida” (HEREDIA, 1979), espaço de trabalho e de reprodução
de seu modo de vida (FABRINI, 2003; ALMEIDA, 2006; PAULINO, 2012).
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Paraná, que a despeito das perspectivas que a ignora, é ampla e complexa, opondo

Frente à sobre-exposição dos recordes de produção do agronegócio paranaense, de
sua modernização ou de sua capacidade para exportar, seja mediante a grande
propriedade, seja mediante uma agricultura familiar fortemente integrada no mesmo
sistema de acumulação através das grandes cooperativas empresariais (COAMO,
COCAMAR, COPAGRIL, etc.), ou dos sistemas de integração produtiva (aves, porcos,
fumo, etc.), os problemas que relatamos não conseguem aparecer nas discussões da
sociedade em geral, apenas nos momentos de exacerbação do conflito ou de visões
contemplativas da pobreza. Inclusive dentro do meio universitário encontramos a presença
cada vez maior de meios colocados à disposição da formação de quadros para aprofundar
na lógica do modelo hegemônico e destruidor (econômica, social, cultural e
ambientalmente) existente, frente a espaços importantes, mas bastante localizados, que
permitam uma troca de saberes com as populações que sofrem as consequências da
Questão Agrária. A Questão Agrária, enfim, aparece como um espaço de múltiplas
comunicações entre a diversidade de comunidades que povoam o rural, suas práticas e
saberes, e a universidade que se reconhece em seu caráter público na tentativa de
conhecer e dialogar com essas comunidades. Mas também, a Questão Agrária como eixo
chave para sustentar o tripé ensino-pesquisa-extensão a partir de um tema vivo, polêmico,
que busca soluções, intervenções, políticas públicas, fortalecimento de lutas e resistências,
outros projetos, alternativas societais etc.

Considerações Finais

O Observatório tem-se proposto, portanto, como uma possibilidade de relação

termos mais horizontais, de troca de saberes. Nesses termos, a pertinência em fazer
transbordar conhecimentos sobre dinâmicas territoriais se explica em vista da opção política
pelo agronegócio e pela pujança da agricultura, que vem colocando em disputa duas
concepções distintas de desenvolvimento, uma que se restringe à dimensão técnica capaz
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dialógica e interdisciplinar com diferentes sujeitos do campo que pensam e atuam com

de potencializar os dividendos da atividade agrícola, sem que se leve em conta os passivos
socioambientais das práticas intensivas e ou predatórias, e outra que se propõe
abrangente, tomando a atividade agrícola como expressão da compatibilidade entre justiça
ambiental e justiça social. As implicações territoriais da primeira, que é hegemônica, podem
ser traduzidas nas tensões violentas manifestadas na luta pela terra, nos processos de
expropriação/despossessão dos territórios, bem como na dilapidação dos bens comuns.
Daí a necessidade de instituir meios de socialização de conhecimentos que possam
favorecer o empoderamento dos sujeitos ameaçados e que, não raro, encontram-se
alijados seja por sua condição socioeconômica vulnerável, seja pela sua interdição ao
conhecimento produzido nas universidades. Se por um lado, o público alvo são estes
sujeitos, não se pode descuidar de alvos cuja vinculação é estreita, dentre os quais se
destaca os educadores bem como agentes do poder público, que precisam ter a seu dispor
materiais didático-pedagógicos que traduzam as dinâmicas territoriais aos termos da
formação cidadã, no campo da escola, bem como da ação cidadã, no campo da política,
onde se definem as diretrizes, os meios e os fins das políticas públicas.
Nesse sentido, o Observatório pensado como ferramenta de divulgação, com
linguagens que misturem o acadêmico e os saberes populares, mediante suportes que
permitam um acesso mais fácil e popularizado como a internet, tem uma sustentação
importante no acúmulo de pesquisas realizadas pelos grupos de pesquisa envolvidos ao
longo dos últimos anos. No entanto, a ação extensionista se define pela necessidade de
articular melhor os saberes da pesquisa com os saberes das comunidades, e mais ainda,
de definir novas formas de interlocução que permitam ações conjuntas que fortaleçam as
estratégias territoriais dos grupos que participam como parceiros do projeto. Dentro do

cultural, epistêmico, etc.), que considera a diversidade de sujeitos, fundiária e de relação
com a natureza que se dá no meio rural e que aponta para uma sociologia (geografia) das
ausências e das emergências (SANTOS, 2002). Ou seja, diante da produção de ausências
que cotidianamente se forjam dos sujeitos, saberes e territórios que são os parceiros deste
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campo de disputas entre as “narrativas sobre” e as “práticas no” rural, o Observatório vem

projeto, o Observatório tenta mostrar as emergências desses sujeitos, saberes e territórios
que abram as possibilidades de redesenhar uma sociedade que sofre graves crises
superpostas (social, ambiental, econômica, alimentar, etc.). Uma universidade em contato
direto com essas questões permite um ensino pautado em dois grandes desafios: a
redistribuição pensada de forma ampla que permita certa convergência de direitos e
recursos, de equilíbrio, de universalidade, de partilhar; o reconhecimento das diferenças
dos sujeitos que compõem a sociedade e que têm o direito de manter suas especificidades.

Forma(s) de contato com a ação
Site: http://questaoagrariapr.blogspot.com.br
Marechal Cândido Rondon: e-mail: djoni.roos@unioeste.br. Tel.: (45) 3284-7883.
Francisco Beltrão: e-mail: roseli.santos2@unioeste.br

Número da Correspondência Registrada (CR)
46974/2015.
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OBSERVATÓRIO DAS FRONTEIRAS BRASILEIRAS
Eric Gustavo Cardin 599 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Giovane da Silva Lozano600, Gabriel Antônio Camarão601, Silvio
Antônio Colognese602, Gustavo Biasoli Alves 603,

Área Temática: Ciências Humanas
Linha de Extensão: Direitos Humanos e Justiça
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: fronteiras; observatório; comunicação social.

Resumo
A atividade é promovida pelo Grupo de Pesquisa “Fronteiras, Estado e Relações
Sociais” e tem como principal objetivo criar e organizar um arquivo virtual das notícias

e por assunto, além do oferecimento periódico de uma síntese das notícias divulgadas e da
publicação, também virtual, de um boletim com os principais fatos ocorridos em determino
período de tempo. O esforço é em publicizar o que ocorre em nossas fronteiras, ao mesmo
tempo em que garante a produção de fontes de pesquisa e a iniciação de novos
pesquisadores. Trata-se de uma atividade permanente, que visa articular ensino, pesquisa
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referentes as fronteiras brasileiras publicadas nos periódicos online disponíveis na internet.

e extensão. Neste contexto, a atividade visa, simultaneamente, fortalecer o diálogo entre a
universidade e os diferentes dispositivos interessados das discussões e nos problemas que
perpassam pelas fronteiras brasileiras no intuito de criar mecanismos de colaboração para
reflexões sobre a temática, além de produzir fontes de pesquisa que possam ser utilizadas
pelos investigadores da área.

Apresentação
O Grupo de Pesquisa “Fronteiras, Estado e Relações Sociais” desenvolve
suas atividades se preocupando com a articulação e o desenvolvimento simultâneo das
atividades de pesquisa, ensino, extensão e de formação continuada de seus membros.
Neste sentido, ele trabalha em diferentes frentes constituídas, basicamente, por projetos de
pesquisa coletivos, pelas oficinas de fonte, pelo grupo de estudo e pelos projetos de
extensão, como, por exemplo, o Projeto Diálogos, o Observatório das Fronteiras Brasileiras
e o Colóquio Internacional dos Estudos de Fronteiras.
Especificamente, o Observatório das Fronteiras Brasileiras tem como
finalidade garantir a atualização constante dos debates realizados pelo grupo, mantendo
todos os seus participantes informados sobre os diferentes fenômenos sociais que ocorrem
em todo limite fronteiriço do país. Contudo, a atividade não se restringe a isso. Em grande
medida, o observatório tem a função de fazer o levantamento das reportagens publicadas
nos diferentes periódicos online disponíveis na internet, organizando, catalogando e
tabulando as mesmas conforme a fronteira e os fatos discutidos. Deste modo, ele se

De imediato, as ações práticas desenvolvidas na atividade possibilitam a
problematização das representações da imprensa brasileira sobre as diversas fronteiras
jurídicas do país e também explicitam os assuntos mais comuns em cada um dos arcos
que correspondem as nossas fronteiras (arco sul, centro-oeste e norte). As observações
realizadas demonstram que o universo de relações apreendidas pelas discussões que
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apresenta como um importante veículo de divulgação das diferentes dimensões sociais que

circunscrevem o debate sobre segurança pública corresponde a um tema efervescente nos
municípios fronteiriços do Brasil. Em outras palavras, as reportagens que abordam os
problemas relacionados a segurança pública nas regiões fronteiriças tendem a ser
predominantes nos periódicos online.
As representações que a violência possui, como aquelas relacionadas aos
crimes violentos (KLEINSCHMITT, 2016), e os vínculos existentes entre tais fenômenos e
os diferentes fluxos fronteiriços, principalmente aqueles vinculados a circulação de
pessoas, capitais e mercadorias (CARDIN, 2014), alimenta um imaginário comum nas
diferentes mídias e no senso comum de uma parte significativa da população brasileira,
imaginário que pode ser sintetizado na ideia de que, supostamente, na “fronteira não
haveria lei”. Atrás de tal percepção, se esconde ideias preconcebidas relacionadas ao
exercício das atividades pelos dispositivos estatais e também uma supervalorização do
poder que supostamente se concentraria na mão de grupos criminosos.
No intuito de problematizar tais afirmações ou tais percepções e, ao mesmo
tempo, localizar os problemas de segurança pública da fronteira em um contexto mais
amplo, indo além das políticas federais e pela possível presença de organizações
criminosas na região, é preciso produzir e organizar fontes que permitam o
desenvolvimento de reflexões sobre o assunto e que apresentem indicativos de outras
possibilidades de apreensão de tais realidades. Embora as discussões sobre segurança
pública sejam predominantes nas reportagens publicadas sobre as fronteiras do Brasil,
constata-se a existência de um número menor, mais ainda sim importante, de publicações
que abordam outras dimensões da vida na fronteira, como as políticas públicas e as

assunto, como, por exemplo, o livro organizado por Ada Machado da Silveira e Isabel
Padilha Guimarães (2016), constata-se a importância da mídia na divulgação e na
construção de discursos que servem para alimentar imaginários e ideologias sobre as
fronteiras. Neste sentido, constata-se que construção da imagem de uma fronteira perigosa
e que precisa ser constantemente vigiada é acompanhada de um contra discurso, que
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manifestações culturais.

busca alimentar a ideia de que a fronteira é um lugar de novas experiências derivadas do
hibridismo cultura, do multiculturalismo e até mesmo da existência de uma vida
supostamente cosmopolita, como algumas vezes se referem a região de confluência das
fronteiras do Brasil, Paraguai e Argentina.
Neste contexto, o arquivamento, a organização e a tabulação de tais
reportagens por meio da utilização do software SPSS, possibilitam a busca de alguns
padrões e podem também servir de pano de fundo para pesquisas mais aprofundadas.
Como produto imediato do projeto encontra-se a produção de um informativo virtual sobre
as fronteiras brasileiras, com a divulgação e a discussão dos principais assuntos abordados
em determinado período, além de alimentar o sítio eletrônico do grupo de pesquisa. Tais
atividades, embora guardem certas especificidades temáticas que podem não ser de
interesse da grande massa, elas produzem e possibilitam a divulgação, de maneira mais
organizada e sistematizada, das informações de nossas fronteiras e, com isso, aproxima a
população distribuída por todo território a uma realidade nem sempre conhecida.

Procedimentos Adotados

Por meio do Google Alerts, recebe-se os avisos de notícias diárias sobre as
fronteiras brasileiras publicadas nos noticiários online do país. Após o recebimento, todas
as reportagens são abertas e lidas. Posteriormente, o documento é salvo, arquivado,
catalogado e tabulado, ficando disponível para consultas. Periodicamente são produzidos
relatórios dos dados tabulados e analisadas as principais reportagens sobre as fronteiras

Informativo do LAFRONT, que corresponde ao laboratório de pesquisa do grupo
“Fronteiras, Estado e Relações Sociais”.
Resultados
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do país. Tais relatórios e análises corresponde parte do site do Grupo de Pesquisa

As atividades desenvolvidas pelo projeto se restringem: 1) a composição de
um arquivo composto pelas reportagens organizadas sobre as fronteiras brasileiras; 2) a
composição de um banco de dados tabulados no SPSS; 3) a produção de um boletim
informativo virtual sobre as notícias mais representativas do bimestre.

Considerações Finais
As diversas atividades que fazem parte do Observatório das Fronteiras
Brasileiras possuem resultados positivos no que se refere a formação acadêmica dos
envolvidos, como também para aqueles que começam a ter acesso a um conjunto de
informações que muitas vezes ficam restritas aos regionalismos. Em grande medida, o
desenvolvimento do projeto exige a sistematização dos procedimentos, a organização
temporal e a melhoria na leitura, na interpretação e na redação dos participantes. Por outro
lado, ao organizar e apresentar de maneira simples e sucinta os principais assuntos que
envolve as regiões fronteiriças, possibilita a aproximação da comunidade de uma forma
ampla se aproximar de uma realidade muitas vezes distorcida e até mesmo demonizada.
As fronteiras, como outras regiões geográficas, possuem suas particularidades e são estas
que fomentam a curiosidade e também os discursos que visam entendê-la, mas, muitas
vezes, sem estudá-la.

Forma(s) de contato com a ação

Número da Correspondência Registrada (CR)
Insira aqui o número da CR. Para participantes de outras IES inserir seu registro
conforme sua instituição.
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Site: www.gpfronteras.com
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OFICINA DE MATEMÁTICA PARA PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Marcos Lübeck604 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Vanessa Lucena Camargo de Almeida Klaus 605, Luciana Del
Castanhel Peron 606, José Ricardo Souza607
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Formação de Professores
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Matemática; Ensino Fundamental; Formação de Professores.

Resumo

A principal meta desse projeto de extensão foi oferecer aos docentes da Rede
Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu e de Santa Terezinha de Itaipu, e estudantes de um
Curso de Magistério, uma oficina voltada à Matemática dos Anos Iniciais do Ensino

Geométricas, usando nisto a metodologia dos Jogos aplicada ao Ensino e à Aprendizagem
da Matemática.

Apresentação
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605
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Mestre, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: lucianaperon@hotmail.com.
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Doutor, Matemática, CECE, Foz do Iguaçu. E-mail: josericardo1012@gmail.com.
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Fundamental, a qual compreendeu temas como Operações com Números Naturais,

O ensino e a aprendizagem da Matemática nos Anos Iniciais é algo decisivo para
que as crianças, bem como todos os estudantes, tenham sucesso nos seus estudos e na
vida. Por isso, é importante que os professores destes anos escolares tenham uma segura
e adequada formação e saibam tratar sempre com muito zelo, carinho e competência essa
indispensável disciplina.
De fato, culturalmente e socialmente falando, alunos bem alfabetizados em
Matemática tendem a ter melhores resultados escolares ao longo dos anos e, assim, não
se evadem da escola, o que lhes garante uma oportunidade a mais de alcançar melhores
condições de vida através de bons postos de trabalho, algo que é extremamente importante
para a nossa sociedade.
Pensando nisso, então, e contando com o apoio do Laboratório de Ensino de
Matemática de Foz do Iguaçu (LEM-Foz) e também do Núcleo de Formação Docente e
Prática de Ensino (NUFOPE), alguns docentes e discentes do Curso de Licenciatura em
Matemática, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), todos atrelados
ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), ministraram para
professores da Rede Municipal de Foz do Iguaçu/PR e Santa Terezinha de Itaipu/PR, e
também para os estudantes do último ano do Curso de Magistério de um Colégio Estadual
Iguaçuense, uma oficina voltada para o ensino e a aprendizagem de Matemática nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental.
O objetivo principal deste foi apresentar aos estudantes e professores cursistas
algumas atividades didático-pedagógicas e trabalhar com eles determinados temas

dos Jogos aplicada ao Ensino e à Aprendizagem da Matemática, intentando sempre
melhorar a formação inicial e continuada dos estudantes e dos professores, para que os
mesmos possam implementar atividades dessa natureza nas suas práticas cotidianas,
quando entrarem e/ou retornarem para as suas salas de aula.
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matemáticos, como Operações com Números Naturais, Números Inteiros, Números

Notadamente, no intuito de contribuir com a formação inicial e continuada dos
docentes de Matemática da cidade, da região, do estado e do país, alunos e professores
do Curso de Licenciatura Matemática da UNIOESTE trabalham, rotineiramente, com a
elaboração e execução de Projetos de Iniciação à Docência, com Projetos de Ensino e com
Projetos de Extensão, a fim de levar para além dos espaços acadêmicos elementos que
possam aperfeiçoar o ensino e a aprendizagem na Educação Básica (cf. SOUZA, 2011;
LÜBECK et al., 2012; SOUZA et al., 2016).
Portanto, este projeto, nos moldes como foi executado, é mais um bom exemplo
disso.
Procedimentos Adotados

Foram realizadas oficinas de Matemática endereçadas aos docentes que atuam nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental em três (03) Escolas Municipais e em uma (01)
Colégio Estadual onde há o Curso de Magistério em Foz do Iguaçu, sendo uma oficina por
escola que participou do projeto, perfazendo um total de quatro (04) horas em cada
instituição de ensino, onde foram tratados temas matemáticos como Operações com
Números Naturais, Números Inteiros e Números Decimais, a Tabuada, Grandezas, Formas
e Medidas Geométricas.
Já a metodologia empregada implementou o uso de Jogos Matemáticos, cuja
intenção fundamental foi aprimorar os processos de ensino e de aprendizagem dos alunos
desses anos, pela qualificação dos seus professores e futuros professores, para que esses

Para as oficinas, foi pensada e organizada uma apostila com dez (10) atividades,
todas elas contemplando um ou mais dos conteúdos listados acima, cada uma
apresentando além de um título, um plano de ação distinto, o assunto compreendido, os
objetivos, uma descrição pormenorizada da atividade, a dinâmica do jogo, eventuais
observações, os referenciais, as imagens e os modelos dos materiais e dos jogos prontos.

Página

jornada escolar.

1202

alunos possam receber uma consistente formação em Matemática, desde o início da sua

Vale a pena destacar, ainda, que o número de cursistas foi de oitenta e seis (86)
pessoas. Já a população beneficiada é impossível de estimar neste momento, mas supõese que seja muito maior, pois cada cursista é considerado um multiplicador ao levar para a
sua sala de aula as atividades vistas na oficina.

Resultados
Com essa atividade de extensão esperamos ter contribuído de forma significativa
com a formação inicial e continuada dos professores dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, para que estes possam levar à bom termo, com muito mais subsídios,
teóricos e práticos, a tarefa de ensinar Matemática às crianças e aos adolescentes, para
que estes, enquanto estudantes, possam aprender ainda mais Matemática, alfabetizandose nesta ciência de uma forma mais lúdica, tranquila e de maneira bastante duradoura.
E, considerando o entusiasmo dos cursistas durante as oficinas, é possível afirmar
que os resultados foram muito bons, haja vista que a maioria deles disse que iria
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implementar as atividades oportunamente em suas salas de aula.

Figura 1: Quadro de Imagens das Oficinas de Matemática.

se, sobretudo, às oportunidades que a comunidade da UNIOESTE teve ao tentar aproximar
a Universidade da Escola Básica, desde o estudo prévio para a elaboração das atividades
expostas na apostila usada nas oficinas até as trocas de experiências realizadas com os
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Considerações Finais

cursistas. A abertura reciproca das instituições participantes, a possibilidade de interagir e
conhecer as realidades mútuas foi gratificante para todos os envolvidos no projeto.
Tanto os cursistas quanto os alunos, e até os professores universitários,
enriqueceram grandemente o seu repertório de conhecimentos ao criarem jogos e materiais
didático-pedagógicos, ao rever suas práticas, conteúdos e conceitos dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, fato que importa muito, pois para muitos acadêmicos da Licenciatura
em Matemática, estes anos são apenas observados durante seus estágios.
Como ponto negativo central lembramos a falta de verba para imprimir apostilas
coloridas, para a compra dos materiais usados nos jogos e mesmo o pagamento do
transporte para os ministrantes das oficinas, condição adversa essa que inibiu o projeto de
ir para outras escolas da cidade e região.

Formas de Contato com a Ação

Página no Facebook: https://www.facebook.com/PibidMatematicaUnioesteFoz/.
Telefone do LEM: (45) 3576 8801.
E-mail do LEM: lem-foz@outlook.com.
E-mail do Coordenador: marcoslubeck@gmail.com.

Número da Correspondência Registrada (CR)

LÜBECK, K. R. M. et al. Atividades Lúdicas: refletindo sobre a aprendizagem
matemática nos anos iniciais. 1. ed. Curitiba: CRV, 2012.
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OFICINAS DE PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Zelimar Soares Bidarra608 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participante: Ana Lucia Dourado609

Área Temática: (Direitos humanos e justiça)
Linha de Extensão: (Infância e adolescência)
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Oficinas; Violências; Direitos; Criança e Adolescente.

Resumo
As “Oficinas de Prevenção às Violências” disseminam informações e iniciativas que
colaborarem com a promoção e a defesa dos direitos fundamentais de crianças e
adolescentes. Para isso, mediante o uso de recursos lúdicos, faz-se a difusão de

vitimização. As Oficinas são desenvolvidas com crianças atendidas em atividades de
contraturno por uma entidade socioassistencial no município de Toledo-PR.
Apresentação

♣ O presente resulta da execução do projeto de extensão universitária intitulado: “Oficinas de
Prevenção às Violências contra Crianças e Adolescentes”.
608

Professora Associada do Curso de Serviço Social da Unioeste e Supervisora do Projeto de

Extensão Universitária.
609

Acadêmica do 3º. Ano do Curso de Serviço Social da Unioeste e Bolsista de Extensão Universitária

do Programa PIBIS/Fundação Araucária. E-mail: anadourado_95@hotmail.com Telefone: (45) 99953-4139.
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conhecimentos relativos aos direitos fundamentais e aos indicadores e as circunstâncias

A violência tem se constituído em uma forma de interação social a que o ser humano
recorre, ora para avançar e ora para obstruir o pleno desenvolvimento da espécie. Essa
interação pode se dar na dimensão de agressão contra o outro ou naquela relativa ao
emprego da força para a superação dos obstáculos, os quais em dado momento da história
se opuseram ao desenvolvimento do Homem. Contudo, horrores produzidos por algumas
dessas formas de interação tornou a percepção e o reconhecimento da violência como um
fato negativo para a existência social (GUERRA, 2001).
Mas, na sociedade brasileira, desde a aprovação da Constituição Federal de 1988 e
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8069/1990 – atualizações) construiuse um consenso (normativo) de que as práticas da violência atentam contra à integridade
e à dignidade de crianças e adolescentes. Por isso é imprescindível desenvolver ação
investigativa para a compreensão dos seus determinantes e consequências; bem como
realizar ações interventivas com vistas a prevenir e combater as formas de violência que
comprometem o desenvolvimento de crianças e adolescentes. É nessa perspectiva que a
proposta de Oficinas de Prevenção às Violências quer colaborar para que crianças e
adolescentes possam, cada vez mais, ter a garantia da defesa e usufruir da proteção
integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Procedimentos Adotados
A defesa dos Direitos Fundamentais de crianças e adolescentes e o diálogo

à Política de Proteção à Criança e ao Adolescente (PAPPCA), objetivada através de
diferentes ações que envolvem docentes e acadêmicas do Curso de Serviço Social da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/campus de Toledo.
A partir do apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UNIOESTE, mediante a concessão
de bolsas de extensão, desde o ano de 2007, docentes da equipe do PAPPCA realizam
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permanente com os profissionais que se constituem como Atores do Sistema de Garantia

trabalhos para ampliar a abrangência e a penetração do tema das violências contra crianças
e adolescentes por meio de diferentes atividades.
Na atualidade, com a proposta das Oficinas contempla-se a temática das formas de
violência interpessoal contra crianças e adolescentes, sendo elas: negligência, física,
psicológica e sexual.
A realização das Oficinas está sendo feita com crianças atendidas na entidade
socioassistencial Aldeia Infantil Betesta (Toledo-PR) e consiste num trabalho de cunho
educativo e preventivo, que toma aspectos das violências como foco central da ação.
Através de um diálogo direto com as crianças, mediado por recursos lúdicos, busca-se
construir possibilidades de evitar a vitimização e a revitimização decorrentes das práticas e
das situações constitutivas das violências física, psicológica e sexual.
As obras estudadas e que fornecem o embasamento para o planejamento das ações
nos mostram que a presença das ações violentas não é um fato novo. Voltando um rápido
olhar para a história vê-se o quanto é recorrente os relatos de vitimização da infância,
indicando que as formas de violência estão enraizadas no viver em sociedade (DEMAUSE
apud GUERRA, 2001, p. 53).
Para se contrapor a naturalização da violência procura-se, então, favorecer o
entendimento das crianças e adolescentes para os atos e comportamentos que
representam as práticas das violências. Objetiva-se produzir condições para a
compreensão e o aprofundamento sobre as condições que representam a violação dos
direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e com isso darlhes subsídios para um reconhecimento mais imediato sobre o que se caracteriza como a

ações protetivas engendradas pelo Estado e pela sociedade brasileira chegam até (a
grande maioria de) seus destinatários. Partindo desse dado da realidade, busca-se uma
atuação de caráter informativo e preventivo com as “Oficinas de Prevenção às Violências
contra a Criança e o Adolescente”, a fim de contribuir para a modificação da realidade
acima descrita. Como fundamentação para as ações tomou-se as diretrizes dos Planos
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violência, bem como apresentar algumas formas de identificá-la e de se prevenir.

Nacional e Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes
(CONANDA e CEDCA, respectivamente).
Por meio das Oficinas se divulga as características das diferentes formas de
violências e as variações em suas manifestações, com vistas a auxiliar a identificação, a
prevenção,

a denúncia e a construção de alternativas para uma convivência menos

violenta.
Resultados

Para a realização do projeto das Oficinas de Prevenção às Violências entendeuse como necessária a introdução de um momento de socialização e aproximação do público
para com o que o ECA define como Direitos Fundamentais. Desse modo, a preparação das
atividades concernentes às Oficinas requereu a leitura de artigos e de documentos
referentes ao tema, dentre os quais estão os diários de campo que foram construídos pelas
acadêmicas que desenvolveram as Oficinas em anos anteriores; bem como uma produção
específica que documentou e publicizou a primeira edição do projeto das Oficinas, sendo o
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Serviço Social da Unioeste/Toledo, ano 2009,
de autoria de Susana Karen Hans Sasson. O estudo desses documentos possibilitou
melhor compreender o sentido das atividades e a importância do processo de
planejamento.
Importa esclarecer que para a execução das atividades, no espaço extramuros da
Unioeste, foi necessário estabelecer o contato e apresentar a proposta para o Assistente

estão sendo convidadas acadêmicas do Curso do Serviço Social para auxiliarem nesta
função.
Com a definição dos conteúdos a serem tratados nas Oficinas e um breve acúmulo
de leituras, aos poucos foram sendo delineadas as ideias para como se propor a
abordagem lúdica do assunto dos Direitos Fundamentais e da Prevenção às Violências. De
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Social da entidade socioassistencial que foi escolhida para tal fim. Também, é importante

modo prático, cada uma das Oficinas está sendo planejada para ser realizada dentro de
um tempo estipulado de 20 minutos, por se tratar de um público de crianças, e com ênfase
no uso de recursos lúdicos para se conseguir atingir ao objetivo de repassar as
informações.
Considerando o tema da primeira Oficina, e as leituras realizadas, a maneira prática
e lúdica escolhida para transmitir o sentido dos direitos previstos no Estatuto da Criança e
do Adolescente foi personificá-los em um livro gigante (vide Figura 1), de onde personagens
que representavam cada um dos cinco direitos saem do livro e vão ao encontro das
crianças, com essa aproximação buscou-se dar-lhes a ideia de que os direitos e os deverem
previstos no Livrão chamado ECA deve fazer parte das suas vidas. A ilustração auxilia
nesse processo de fixação da compreensão dos direitos. Também se realizou uma
dinâmica, ou seja, uma brincadeira, que relaciona os conteúdos tratados na Oficina.

Oficinas
Importante ressaltar que o processo de planejamento, de execução e de avaliação
das Oficinas realizadas é supervisionado através de sessões de orientação com a
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Figura 1: Processo de elaboração do material lúdico para a Oficina

professora, de reuniões de preparação, de levantamento do conteúdo a ser trabalhado, da
adequação do vocabulário ao entendimento do público para alcançar o objetivo da
prevenção às violências contra crianças e adolescentes.
O primeiro contato com o público e a primeira experiência com a execução de
Oficinas proporcionou uma maior confiança em relação à preparação e execução da
segunda. Das leituras até então realizadas, percebeu-se a importância e a dificuldade de
trabalhar o “Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade” porque requer o tratamento de
noções mais abstratas e por se tratar de conceitos que precisam ser traduzidos a partir de
exemplos práticos. Tendo este aspecto como um desafio, o tema da segunda Oficina se
refere ao cuidado do corpo, em sua totalidade, o qual foi elevado a condição de importância
de um tesouro. As atividades preparadas para a Oficina tiveram o cuidado de sempre
relacionar a ideia do corpo com a de “um tesourinho”. O objetivo foi o de abranger o corpo
em seu aspecto físico e emocional, e por se tratar de um público infantil a referência e
associação com a figura do tesouro foi a provocação para se trabalhar a noção de
sentimento.
Com fins de alcançar os objetivos estipulados para a segunda Oficina, em relação
ao cuidado com o corpo, e para tornar mais concretas as ideias de Liberdade, de Respeito
e de Dignidade”, os recursos lúdicos precisam ser atraentes e despertar a curiosidade das
crianças. Após as reuniões de preparação, estabelecemos que a melhor forma de execução
seria com a mediação de bonecos fantoches (vide Figura 2), com a presença de uma
personagem em especial, a “Guardiã dos Tesouros”. Ela apresenta dicas de como as
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crianças podem auxiliar os adultos a cuidar desse tesouro tão precioso.

Fonte: Registro realizado por Ana Lucia Dourado para acervo do Projeto das
Oficinas
A oportunidade de preparar e desenvolver atividades com o tema da defesa dos
direitos da criança e do adolescente nos faz refletir sobre as mais diferentes realidades nas
quais esses sujeitos se encontram expostos às violações dos seus direitos, seja por que há
aqueles que não conhecem, seja por que há aqueles que se omitem. Todavia, acreditamos
na importância da disseminação da informação como um mecanismo para favorecer à
prevenção.

Considerações Finais

O planejamento e a preparação fazem parte do cotidiano profissional do Assistente
Social. Não é tarefa simples, nessa etapa da formação profissional, aceitar o desafio de
pensar atividades para crianças e adolescentes, sobre um assunto referente aos seus
direitos/deveres e, ao mesmo tempo, possíveis violações, cujas noções precisam ser

sequência lógica constitui uma oportunidade diferenciada para aprender o fazer
profissional, através da inserção em um projeto de extensão, mediante o qual a
universidade se encontra com a comunidade externa para partilhar formas mais saudáveis
de assegurar a presença e interação de crianças e adolescentes na vida comunitária.
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transmitidas de uma maneira lúdica. O que requer muito estudo e preparação.

A rotina que está sendo vivenciada neste processo de planejamento e execução das
Oficinas proporciona uma aproximação com algumas das atividades que são (ou podem
ser) realizadas pelos Assistentes Sociais. Esta oportunidade contribui para o crescimento
intelectual como acadêmica e para a assimilação dos conteúdos disseminados em sala de
aula durante esse processo da formação profissional.
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Resumo

Registros da UTIN do HRS do Paraná do período de junho de 2015 a junho de 2016
registram 240 internamentos e, destes, 9,6% dos neonatos apresentavam malformações.
Diante disso, a importância de se desenvolver atividades de monitoramento das
malformações e deformidades congênitas do sistema osteomuscular, as quais envolveram
o levantamento de informações, o acompanhamento de pacientes nas disciplinas de Prática
Médica Integrativa I e II e a informação de profissionais e pais sobre esse tema.
Apresentação

A taxa de mortalidade infantil (TMI) representa o número de óbitos de menores de
um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em uma determinada área
geográfica. A TMI pode ser dividida em dois períodos: o neonatal e o pós-neonatal. O
primeiro estima o risco de óbito nos primeiros 27 dias, relacionado às condições de
gestação e parto, e o segundo, relaciona-se com o óbito entre 28 dias até o fim do primeiro
ano de vida e está associado às condições socioeconômicas e ao ambiente no qual a
criança está inserida (CALDEIRA et al, 2005).

Apesar dos avanços na redução da

mortalidade infantil ainda se observa um percentual considerável de malformações (20%)
e, dentre essas, existem aquelas vinculadas ao sistema osteomuscular. Registros da UTI
Neonatal do Hospital Regional do Sudoeste do Paraná do período de junho de 2015 a junho

Entre as malformações diagnosticadas encontra-se a gastrosquise, atresia de
duodeno, hidrocefalia, malformação cardíaca, imperfuração anal, lábio leporino, entre
outras. Estudos tem indicado uma prevalência de 3% de nascidos vivos com algum tipo de
malformação no mundo e de até 5% em países onde a mortalidade infantil é elevada. No
Brasil, pesquisa realizada em 64 hospitais de diferentes países da América do Sul
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de 2016 registram 240 internamentos e, destes, 9,6% dos neonatos apresentavam

identificou uma prevalência de 2,3% dos casos e em São Luís (MA) foi encontrada uma
prevalência de 0,4% de casos de malformações. Já estudos realizados em Vitória (ES)
identificaram uma prevalência de 40% das malformações do sistema osteomuscular. Já em
investigação conduzida no Tocantins a prevalência de anomalias do sistema osteomuscular
encontrou uma prevalência de 51% (NUNES, 2010). Estudo conduzido no Hospital de
Clínicas de Porto Alegre entre 1993 a 2005, o qual teve como objetivo correlacionar os
achados do ultrassom e da necropsia de fetos e neonatos com anomalias congênitas,
apontou que, de 90 casos validos, a prevalência de malformações do sistema
osteomuscular foi de 82% (PANISSON, 2008). Em Fortaleza (CE), estudo conduzido em
uma UTI neonatal identificou uma prevalência de 37,5% de malformações e anomalias do
sistema osteomuscular (CARDOSO, et al, 2015). Apesar dos diversos registros apontando
o índice de malformações congênitas no Paraná (DOLDAN, COSTA e NUNES, 2011;
GUERRA e ZILLY, 2009) ainda é incipiente o levantamento de dados sobre as
malformações ou deformidades congênitas no Estado e em especial na área de
abrangência da 8ª Regional de Saúde do Paraná.
De forma geral os pesquisadores que investigam sobre o tema apresentam pontos
de relevância (CARDOSO, et. al, 2015; HOROVITZ, LLERENA, MATTOS, 2005). O
primeiro é trabalhar para capacitar os profissionais de saúde para identificar e notificar as
malformações congênitas, pois essa atitude permite avaliar com melhor qualidade os dados
alimentados no sistema de informação e contribuem diretamente para o planejamento das
atividades de atenção materno-infantil em especial no pré-natal. Segundo é que a partir de
profissionais sensibilizados e capacitados torna-se possível oferecer assistência de

com diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis, imunização, identificação da
toxoplasmose e monitoramento de gestantes com casos anteriores de conceptos com
malformação, entende-se que a prevenção é essencial, por isso a realização de exames e
o acompanhamento das gestantes é fundamental para a identificação precoce de
malformações ou deformidades congênitas do sistema osteomuscular.
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maneira sistematizada e individualizada, proporcionando melhoria da qualidade de vida

Ao longo dos anos as taxas de mortalidade infantil têm apresentado progressiva
queda, dados divulgados pela ONU apontam uma queda de 75% da mortalidade infantil no
Brasil de 1990 a 2012. Ao longo dos últimos anos, a 8 ª Regional de Saúde apresentou
taxas de mortalidade infantil acima da média paranaense atingindo seu valor mais
expressivo em 2013 com 15,2 óbitos por 1000 nascidos vivos. A partir disso, houve um
replanejamento dos serviços de saúde nos 27 municípios, resultando em 2015 em uma taxa
de 7,3 óbitos por 1000 nascidos vivos. Sistemas de informação e Comitês de Mortalidade
Infantil têm sido úteis para identificar a elevação das taxas e os principais fatores que tem
contribuído para a elevação desses coeficientes, mas não tem conseguido trabalhar esses
dados para retornar ao sistema de saúde como informação importante para contribuir na
redução das taxas de mortalidade.
Diante disso, justificou-se a importância de se desenvolver uma atividade de
monitoramento que identificou os registros das malformações e deformidades do sistema
osteomuscular e, assim, já possibilita a criação de estratégias de capacitação, atualização
e ferramentas que os profissionais podem utilizar na prática cotidiana. Essas atividades não
devem ser vinculadas somente aos serviços de alta complexidade, mas também aos
profissionais e estudantes da área da saúde que atuarão na rede de atenção básica. Esse
projeto está vinculado ao “Observatório da mortalidade materna, fetal e intantil.

Procedimentos Adotados
Houve participação das atividades do Comitê Regional por meio de reuniões, onde

registrada na ficha de investigação. A partir dos registros de análise dos óbitos, produzidos
pelo Comitê de mortalidade materno infantil na ficha de investigação do óbito e dos dados
registrados no sistema de informação, esses óbitos estão sendo analisados e lançados em
uma planilha. Foi possível realizar o registro dos casos, estudar o caso e verificar as
possibilidades de tratamento que poderiam ser ofertadas a criança. E, ao final do período
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foi produzida a análise dos óbitos da área de abrangência da regional de saúde. A equipe

de acompanhamento dos casos e dos óbitos infantis está sendo produzido um boletim
informativo sobre o tema.

Resultados

As atividades consistiram na revisão bibliográfica sobre o tema, organização de
material para divulgação das malformações e deformidades congênitas do sistema
osteomuscular e divulgação durante a realização das reuniões do comitê de mortalidade
materna e infantil. A execução de palestras para profissionais de saúde não foi possível de
se realizar pela dificuldade de articulação junto a Secretaria de Estado da Saúde, que
considerou o período do segundo semestre de 2016 até o primeiro trimestre de 2017 com
muitas atividades, o que inviabilizaria a execução neste período, devido aos treinamentos
da atenção primária em saúde, vacina da dengue, doenças exantemáticas, rede mãe
paranaense entre outras atividades. Assim, não foi possível articular junto aos municípios
para a execução desta etapa. No Hospital Regional do Sudoeste do Paraná, atividades de
acompanhamento, diagnóstico e orientações aos pais de crianças que apresentaram tal
deformidades foram realizadas com o apoio da disciplina de prática médica integrativa I e
II com a participação de um profissional médico. Ainda se pretende neste segundo semestre
de 2017 realizar a atividade de orientação aos profissionais pediatras.

Considerações Finais

integrando o conhecimento teórico do ensino na graduação com o conhecimento adquirido
nas práticas realizadas durante a execução e vigência do projeto de extensão. A coleta,
análise e tabulação dos dados, cujo contato foi possível por meio da atividade de extensão,
estão possibilitando, ainda, o desenvolvimento de produção científica e a contribuição
através da elaboração de material e instrumentos que contribuirão na prática dos

Página

realidade dos serviços públicos de saúde, de seus profissionais e de seus usuários,
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Este projeto de extensão permitiu aos acadêmicos entrar em contato e conhecer a

profissionais. Em relação a comunidade o retorno é junto às famílias, as quais têm sido
orientadas sobre os procedimentos a serem adotados diante do diagnóstico do bebê com
malformações e deformidades congênitas do sistema osteomuscular.
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Resumo

O presente trabalho foi elaborado a partir dos pressupostos e finalidades do Projeto
de Extensão Universitária em execução em 2016 e 2017 junto à Comunidade Indígena
Tekoha Yhovy, localizada no Município de Guaíra- PR, tendo como referência central a sua
institucionalização em 2014. O projeto de extensão objetiva promover diálogos formativas
em educação ambiental transversalizadas à cultura indígena, incluindo temas como meio
ambiente, sociedade, direitos humanos, diversidade, tradições, modos de produção
alternativos, espaços democráticos participativos na perspectiva da defesa e garantia dos
direitos dos povos indígenas.

Apresentação

As populações indígenas têm direito a seus territórios por motivos históricos,
contudo, um direito humano longe de ser garantido e consolidado no contexto das políticas
públicas, mesmo com os avanços da Constituição Federal de 1988 que assegura o respeito
a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, reconhecendo o direito
originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Conta com o apoio e parceria na
sua realização com o Programa de Educação Tutorial – PET Serviço Social –
Uniuoeste/Toledo. Ações socioambientais são fundamentadas e norteadas em aportes

Nacional de Direitos Humanos, Programas Federais e sua descentralização para os
Estados e Municípios, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Juventude, Estatuto
do Idoso, Convenções Internacionais, etc.
As ações socioambientais essas, que são planejadas conjuntamente com a
comunidade indígena com a finalidade de fomentar discussões com seus membros,

Página

exemplo, o Estatuto do Índio, Carta da Terra, Constituição Federal, Agenda 21, Plano

1225

teóricos, saberes, legislações, planos, programas relacionados ao tema, como por

despertando entre os participantes (comunidade indígena/universidade o interesse coletivo
pelo tema e significados ao grupo. Ressaltando-se, que o conhecimento aprofundado sobre
o espaço onde vivem - o território para os povos indígenas, tem um significado muito maior
do que o simples espaço geográfico. Tem ligação com sua própria identidade, noção de
pertencimento, práticas, tradições, cultura nativa. Para uma sociedade capitalista, a terra é
apenas uma forma de produção, uma mercadoria. Confinados hoje principalmente pelo
crescimento do agronegócio, os povos indígenas estão lutando por um direito conquistado
e proclamado na Constituição Federal de 1988: o reconhecimento e a demarcação das
terras tradicionalmente ocupada pelos seus povos.
Procedimentos Adotados

Foram realizadas duas viagens ao campo na comunidade indígena Tekoha Yhovy,
registrados nos dias 26 de agosto de 2016 e 22 de dezembro de 2016, as quais foram
desenvolvidas diversas atividades com a população indígena Guarani, onde a preocupação
era propor atividades para todas as faixas etárias. Portanto, foram elaborados trabalhos
dinâmicos, com jovens, crianças e adultos. O projeto de extensão ligada a comunidade
indígena de Tekoha Yhovy agrega um conhecimento essencial sobre a cultura indígena,
levando a informações a essa população de seus direitos assegurados pelas entidades
maiores. Durante o ano de 2016 e 2017 buscamos continuar com a aproximação feita com
a aldeia indígena Tekoha Yhovy que se encontra no município de Guaíra no estado do
Paraná, mas também passamos a conhecer a aldeia Mbyja Porã, uma aldeia com uma

buscamos conhecer a cultura do povo, buscamos compreender como ele chegou a este
local e como ele sobrevive a tantas dificuldades (possuem condições precárias de
educação, saúde e moradia), onde procuramos sempre estar a par das conquistas e é claro
apoiando a aldeia no que for possível, como fazendo doações de roupas, alimentos,
calçados e brinquedos.
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Para isso estudamos ainda mais, livros e artigos que discutem sobre o assunto. Lá
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escola Estadual já legalizada e reconhecida pelo Estado.

Sendo

assim,

fizemos

várias

atividades

de

interação,

confraternizações,

participamos de rituais e danças próprias da cultura indígena, permitindo assim uma
aproximação ainda maior da aldeia com os petianos, conhecendo uma realidade de vai
muito além das salas de aula.

Resultados
Devido a falta de repasse do custeio para o Programa de Educação Tutorial do curso
de Serviço Social –PET SS não foi possível desenvolver atividades mensais na comunidade
indígena Tekohá Yhovy, município de Guaíra- PR. Contudo, nas duas idas a campo
realizou-se o aprofundamento de estudos sobre direitos humanos, dos povos indígenas e
do movimento regionalizado de luta dos povos guarani por seus direitos de acesso á terra,
cultura e organização social como proposto no Projeto de Extensão. Alcançamos uma ótima
participação dos membros da comunidade indígena nas atividades e também da
participação discente nas atividades agendadas. Na continuidade, deseja-se novamente o
envolvimento das petianas e de outros colaboradores internos e externos a comunidade
acadêmica na realização do projeto. O projeto destaca-se pela participação interdisciplinar
de acadêmicos e docentes envolvidos com cursos de graduação e pós-graduação do
campus de Toledo e Marechal Candido Rondon.

Considerações Finais

na perspectiva da defesa de direitos dos povos indígenas, propostas no planejamento.
Através do diálogo e participação das crianças, jovens, adultos e idosos, foi possível desenvolver as ações socioambientais
voltadas à defesa dos direitos dos povos indígenas e os direitos humanos, atividades que são demandadas pela própria comunidade
indígena, trabalhando conteúdos necessários e condizentes com a realidade vivenciada pelos indígenas, como por exemplo, temas
acerca do uso de drogas ilícitas, saúde mental, dentre outros.
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sustentabilidade da natureza e construção de sociedades sustentáveis (SEIPAS) bem como o desenvolvimento de ações socioambientais
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Através da atividade de extensão realizadas desde o ano de 2014 na aldeia indígena Tekohá Yhovy foi possível fomentar
diálogos, saberes, ações socioambientais e processos formativos em educação ambiental como caminhos desejáveis para a

Forma(s) de contato com a ação
Programa de Educação Tutorial PET Serviço Social – Fone: (45) 33797000 – ramal:
7115 - Unioeste/Toledo. E-mail tutora: mroesler@certto.com.br; marliroesler@hotmail.
Fone: (45) 9 99721937

Número da Correspondência Registrada (CR)

48179/2016
Referências

NAÇÕES UNIDAS. Agenda 21. Capítulo 26: Reconhecimento e fortalecimento do
papel

das

populações

indígenas

e

suas

comunidades.

Disponível

em:

http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap26.pdf. Acesso em: 10/03/2014.
UNIOESTE/TOLEDO. Projeto de Extensão: Ações socioambientais em defesa dos
direitos dos povos indígenas: a comunidade indígena Tekoha Yhovy localizada no
município de Guaíra- Pr. ROESLER, Marli Renate von Borstel (Coordenadora). Unioeste,
Toledo, 2014.
UNIOESTE/TOLEDO. Relatório de Projeto de Extensão: Ações socioambientais

(Coordenadora). Unioeste, Toledo, 2017
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em defesa dos direitos dos povos indígenas: a comunidade indígena Tekoha Yhovy

OS SEGREDOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO MAIS SAUDÁVEL

Francieli Do Rocio de Campos 626 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Pâmela dos Santos Costa627, Gisele da Cunha Marangoni628, Marina
Daros Massarollo629, Ana Paula Vieira630.

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Segurança alimentar e nutricional.
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Alimentação saudável; reaproveitamento de alimentos; qualidade
de vida.

desperdício de alimentos, incentivando hábitos alimentares saudáveis, promovendo o
reaproveitamento parcial ou integral dos alimentos não convencionais, como: cascas, talos,
folhas e sementes. Com isso, se buscou desenvolver técnicas de manipulação e
higienização dos alimentos e dos utensílios utilizados para a preparação de receitas. No
626

Msc. Desenvolvimento Regional e Agronegócio, Curso de Serviço Social, Centro de Ciências

Sociais Aplicadas, Campus de Francisco Beltrão-PR. E-mail: frandecampos@yahoo.com.br.
627

Bolsista do Projeto. Discente do Curso de Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas,

Campus de Francisco Beltrão-PR. E-mail: pamreiznaut@gmail.com.
628

Discente do Curso de Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Campus de Francisco

Beltrão-PR.
629

Discente do Curso de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão-PR.

E-mail: marinamassarollo@yahoo.com.br
630

PhD. Ciências de Alimentos. Curso de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, Campus de

Francisco Beltrão-PR. E-mail: prof_apv@yahoo.com.br.
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Resumo

qual foi apresentada à comunidade externa, a importância e benefícios que o consumo de
alimentos não convencionais pode promover no bem-estar, saúde e qualidade de vida.
Através de oficinas foram disseminados conhecimentos para a comunidade rural e urbana
da Região Sudoeste do Paraná. Nos resultados destas ações se encontrou a forte interação
dos participantes, uma conscientização promissora no que diz respeito ao problema do
desperdício, o lado bom da prática do reaproveitamento de alimentos, o papel da
sustentabilidade ambiental e aspecto social, os benefícios gerados pelos hábitos de uma
alimentação saudável, aliados ao consumo consciente dos alimentos, buscando assim,
uma alimentação muito mais nutritiva e extremamente satisfatória.

Apresentação
O projeto de extensão intitulado “Alimentação Saudável: aproveitando os alimentos
de modo integral” tem o intuito de apresentar para a comunidade, a importância e os
benefícios do consumo dos alimentos não convencionais, sendo, aqueles alimentos, que
costumeiramente se descarta no lixo, como: cascas, talos, sementes e folhas, os quais
promovem diversos benefícios para a saúde que por diversas vezes são desconhecidos.
Os dados de uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas para

desperdício de alimentos convencionais ou não é extremamente alarmante e preocupante
no ponto de vista ambiental, social e nutricional.
Os estudos mostram que com a mudança do padrão alimentar da sociedade, está
fazendo com que surjam problemas de saúde, como: excesso de peso, obesidade, doenças
crônicas, desnutrição infantil devido aos maus hábitos alimentares.
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alimentos são jogados fora todos os dias no mundo. Demonstrando assim, que o
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Agricultura e Alimentação (FAO), mostraram que cerca de um bilhão de toneladas de

Sem o devido conhecimento sobre os alimentos e sobre seus valores nutricionais,
algumas pessoas acabam descartando no lixo as cascas ou folhas, consumindo apenas a
polpa do alimento, como é o caso da banana, onde a sua casca é duas vezes mais rica em
potássio do que a própria polpa e que diversas vezes sua casca é jogada fora.
Com esse cenário, a proposta do projeto de extensão através das oficinas e
minicursos é possibilitar aos acadêmicos e profissionais colaboradores conhecer os valores
nutricionais e a oportunidade de estender seus conhecimentos, sobre as práticas do
reaproveitamento dos alimentos para a comunidade externa. Além disso, instigar os
participantes sobre os impactos ambientais que o desperdício está gerando no planeta, e
algumas atitudes que se pode adquirir para que isso diminua hábitos de desperdício de
alimentos.
Sendo assim, busca-se apresentar a comunidade externa técnicas de manipulação
e higienização dos alimentos e dos utensílios domésticos, os valores nutricionais de uma
série de alimentos que podem ser reaproveitados de modo parcial ou integral, formando
rodas de conversas, onde os participantes trocam suas receitas, dicas de preparo,
auxiliados com um cardápio de receitas elaborado pelo bolsista, visando uma alimentação
mais saudável e priorizando os alimentos com baixo custo e acessíveis para todos,
interagindo e valorizando a cultura local.

Procedimentos Adotados

foram desenvolvidas conforme a solicitação e disponibilidade da comunidade externa, com
capacidade para trabalhar com até 30 pessoas.
Essas atividades foram desenvolvidas por meio de conteúdo teórico embasado
sobre o reaproveitamento dos alimentos, os benefícios em se ter uma alimentação de
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período de 2016/2017, com duração aproximadamente de quatro horas. As atividades
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O projeto visou à realização de oficinas e minicursos de capacitação ao longo do

qualidade e saudável, além de troca de saberes sobre as formas corretas de manipulação
e higienização destes alimentos.
A dinâmica nas oficinas e/ou minicursos, começa-se utilizando as técnicas de
higienização das mãos e dos utensílios, que eram utilizados para o preparo das receitas.
Ao término das atividades se fazia uma degustação com todos os participantes
envolvidos, mostrando os valores nutricionais de cada um dos alimentos utilizados no
preparo de um prato ou receita, para assim ser feito também uma análise sensorial dos
participantes e sua satisfação em desenvolver o projeto.
O projeto conta a participação de um público bem diverso, como alunos de escolas
de ensino médio público e privado, merendeiras de centros municipais de educação infantil,
clube de mães, agricultores e famílias de zona urbana ou rural da Região do Sudoeste do
Paraná.

Resultados
Os resultados obtidos com os participantes, voluntários e colaboradores de fato
foram satisfatórios, mostrando que o consumo de alimentos não convencionais, como:
cascas, talos, folhas e sementes é de extrema importância para a saúde, e a
conscientização sobre o não desperdício de determinados desses alimentos é de fato
promissor em relação à conscientização ambiental.
O projeto demonstrou como uma ferramenta importante na interação entre as

aprendendo técnicas sobre o reaproveitamento dos alimentos não convencionais buscando
de uma qualidade de vida mais saudável e mais nutritiva.
As figuras abaixo mostram as atividades desenvolvidas no período de 2017.
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conhecimentos herdados e adquiridos, resgatando assim o prazer em cozinhar,
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pessoas participantes, em que as mesmas criam redes de trocas de informações,

Fonte: Arquivos do projeto, abril 2017.
Figura1: Oficina realizada no Centro Municipal de Educação Infantil Luiz Carlos dos Santos Silva,
em Francisco Beltrão, no dia 27 abril de 2017.

Fonte: Arquivos do projeto, maio 2017.
Figura2: Oficina realizada com alunos da Universidade na Terceira Idade (UNATI), em Francisco

O projeto vem criando um fortalecimento da inserção da UNIOESTE com a
comunidade local, bem como centros municipais infantis, clube de mães entre outros,
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Beltrão, no dia 26 de maio de 2017.

oportunizando saberes através das atividades práticas das oficinas e minicursos. Tudo isso,
visando contemplar aos participantes técnicas de aproveitamento integral e/ou parcial dos
alimentos, contribuindo para renovação de informações e valores nutricionais sobre os
alimentos não convencionais, incentivando um consumo consciente, sem desperdícios,
unindo sustentabilidade com qualidade de vida com custos mais reduzidos, assim
propiciando uma integração social comunitária.
Podemos considerar que as atividades desenvolvidas até o presente momento,
obtiveram resultados positivos e muito satisfatórios, contamos também com alguns
empecilhos, como a falta de uma rede de parcerias para a arrecadação de alimentos não
convencionais, aqueles que são utilizados na elaboração dos pratos, mas nada que
impossibilitou na realização ou continuidade do projeto.

Forma(s) de contato com a ação

Aos interessados em participar e conhecer sobre as oficinas e minicursos do projeto
“Os segredos para uma alimentação mais saudável” disponibilizam-se abaixo as seguintes
informações para contato:
• E-mail:
Coordenadora: frandecampos@yahoo.com.br
Bolsista: pamreiznaut@gmail.com
• Telefone: Bolsista: (46) 99918-1440

Referências
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Saudável: Fique Esperto. Brasília: ANVISA, s/d.

PATOLOGIA, ESTOMATOLOGIA E RADIOLOGIA NA WEB
Rosana da Silva Berticelli631 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Adriane de Castro Martinez Martins² Ana Lúcia Carrinho Ayroza
Rangel³, , Iris Sawasaki Calone4, Isabela Pickler Bonetti5, Mayla Gabriela Bagatini6

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Estomatologia; Patologia; Radiologia;

Resumo
O projeto de extensão Estomatologia na Web, tem por finalidade favorecer o
aprendizado de alunos de odontologia, nas disciplinas de Patologia, Estomatologia e

Apresentação

A internet é uma ferramenta poderosa no processo de ensino e aprendizagem e
auxilia na formação de alunos que buscam novos conhecimentos, ou que buscam

631

Profª DDs PhD de odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: roberticelli@gmail.com

2

Profª DDs de odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: adriane.martins@unioeste.br

3

Profª DDs PhD de odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: alrangel2002@yahoo.com.br

4

Profª DDs de odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: irisodonto@yahoo.com.br
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Acadêmica do curso de odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: bonettiisabela@hotmail.com

6

Acadêmica do curso de odontologia, CCBS, Cascavel. E-mail: maylabagatini@gmail.com
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sobre o assunto, ele também disponibiliza um guia de auto-exame bucal.
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Radiologia, bem como, fornecer acesso a toda população que tenha dúvidas e interesse

complementar o conhecimento. Reconhecendo esse potencial da tecnologia, também
verificando a baixa quantidade de materiais de livre acesso na internet aos alunos que
complete a interdisciplinaridade com a patologia e a estomatologia, foi criado, em 2008, a
página eletrônica www.unioeste.br/projetos/patologia de modo que o material presente no
site interagisse com a aula presencial das respectivas disciplinas servindo de apoio didático
para os alunos, e também agisse como uma ferramenta de estudo para o público em geral,
principalmente da área da saúde. Posteriormente, a disciplina de radiologia também foi
incorporada o site, visto sua importância para o diagnóstico de alterações relacionadas com
toda a região de cabeça e pescoço.
Nesse endereço eletrônico, também consta informações para a população em
geral, sendo oferecidas orientações sobre o autoexame da boca, sendo este, de
fundamental importância para prevenção de câncer bucal, o site apresenta também
cuidados bucais relacionados ao tratamento oncológico e, guias de orientação em saúde
bucal.
Sabendo que o processo de ensino/aprendizagem é muito dinâmico, há
necessidade de atualização constante da página, sendo realizadas mudanças, correções,
incrementos e melhorias quando necessário, para que assim o site evolua e contribua cada
vez mais com o aprendizado dos acadêmicos, e possa adicionar conhecimento a todos os
que o acessam.

Procedimentos Adotados

é

acessada

através

do

endereço

eletrônico

www.unioeste.br/projetos/patologia de forma irrestrita e o usuário tem as opções de
navegar através dos ícones de acesso:
•
•
•

Inicial - visualiza-se a autoria da página e titulação, sendo possível o acesso ao Curriculum
Lattes dos participantes;
Apresentação – introdução e justificativa da criação da página;
Objetivos – exibe os objetivos desse trabalho;
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A

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Disciplina – disponibiliza a ementa das disciplinas de Estomatologia-Diagnóstico, Patologia
geral e buco-dental e Radiologia Odontológica e Imaginologia, assim como os horários de
aula;
Imagens Didáticas – disponibiliza fotos exemplares de patologias abordadas em aula
teórica;
Casos Clínicos – disponibiliza o acesso a vários casos clínicos desenvolvidos na clínica da
disciplina de Estomatologia;
Laminário didático – disponibiliza o acesso a várias lâminas de patologias abordadas em
aula teórica;
Imagens radiográficas – disponibiliza o acesso às radiografias intra-bucais abordadas em
aula teórica;
Lesões fundamentais – acesso a uma aula completa sobre lesões fundamentais;
Radiologia – disponibiliza o roteiro das aulas teóricas da disciplina de Radiologia;
Contato – meios de comunicação entre o usuário e a coordenadora da página;
Funcionamento – exibe os horários de atendimento clínico da disciplina de Estomaologia,
Patologia e Radiologia e forma de contato para agendamento de consultas, e também
exibe horário das aulas teóricas de cada disciplina;
Trabalhos Apresentados – disponibiliza trabalhos apresentados e/ou premiados em
eventos científicos que foram desenvolvidos na disciplina de Estomatologia;
Guias de Orientação – exibe um guia de orientações para os cuidados bucais que devem
ser executados por pacientes em tratamento oncológico;
Auto-exame da boca: exibe um link para a página www.unioeste.br/projetos/cancerbucal,
esta disponibiliza os passos para o auto-exame de boca, feito com o intuito de prevenção
do câncer bucal.

Inserção de casos clínicos:

Divulgação e Avaliação da página:

Página

a) Caso clínico desenvolvido dentro das clínicas de odontologia da UNIOESTE ou em
estágios extramuros com o termo de consentimento de divulgação de imagem jád
devidamente assinado pelo paciente em prontuário.
b) Relevância do caso clínico como material didático de apoio à Patologia e Estomatologia.
c) Boa qualidade de imagem.
d) Texto anexo ao caso clínico livre de erros gramaticais e devidamente referenciados.
e) A sequência de montagem do caso clínico permita o bom entendimento.
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Os casos clínicos são selecionados estabelecendo os seguintes critérios:

- A página é divulgada em sala de aula e em comunidades da odontologia e da saúde
na internet através de e-mail e mensagens em comunidades abertas.
- Manutenção de um canal aberto de comunicação como método de controle de
qualidade do site:
Para um controle da qualidade do site, foi criado um canal aberto de comunicação
para que o utilizador possa enviar sugestões, reclamações, dúvidas e entre outros. O
usuário ao acessar a página é convidado a responder um questionário objetivo que visa
contribuir para a avaliação e melhoria constante da qualidade do site, composto por um
total de 14 questões referentes à: Autoridade, Conteúdo Geral, Apresentação e
Confiabilidade (Marques,2002).
Os resultados do questionário são enviados automaticamente ao e-mail da
coordenadora sem identificação do avaliador.
Este projeto visa principalmente atender as necessidades dos discentes da disciplina
de Patologia Geral e Buco Dental, Estomatologia e Radiologia e Imaginologia Odontológica
do curso de Odontologia da UNIOESTE, para alunos de outras áreas da saúde, Cirurgiões
Dentistas, e demais interessados, para que todos tenham acesso a um conteúdo confiável,
didático, atualizado, com temas relacionados com as especialidades citadas, a qual
referem-se principalmente às patologias que acometem a boca. E ainda, atender a
população em geral, que tem dúvidas sobre o assunto, e quer saber o horário de
funcionamento da clínica de Estomatologia.

1. Autoridade: A. Existe indicação evidente sobre o autor do Web Site e sua qualificação? B. Existem
meios pelos quais é possível estabelecer contato com o autor?
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Os resultados foram obtidos através da Avaliação da Página feita pelos usuários que fizeram a
avaliação no período de um ano. O questionário era composto de perguntas onde as respostas
eram SIM ou NÃO.

1239

Resultados

2. Conteúdo Geral: A. O Web Site auxilia seu melhor aprendizado no assunto lesões fundamentais?
B. As informações estão claramente indicadas e organizadas a fim de serem facilmente entendidas
pelos usuários? C. As imagens clínicas, Histológicas e Esquemáticas estão de fácil compreensão?
3. Apresentação: A. O design gráfico das páginas favorece o aprendizado? B. As gravuras ou
imagens usadas no Web Site agregam conhecimentos aos textos?
C. As gravuras condizem com os textos a elas relacionados? D. O usuário tem facilidade de
navegação página a página, seção a seção, ou de um link para outro, sem ficar confuso ou perdido?
E. A forma de apresentação dos conteúdos em seções ou capítulos contribui para o aprendizado
ou atenção do usuário? F. O Web site está organizado de maneira clara e lógica, a fim de facilitar a
localização dos assuntos?
4. Confiabilidade: A. As informações apresentadas estão atualizadas? B. As fontes de pesquisa
usadas na elaboração do material do Web Site são dignas de crédito? C.A informação está livre de
erros tipográficos e gramaticais?
Foram recebidas 112 avaliações, no período avaliado, todas tiveram NÃO como pelo menos
uma das respostas, e também todas as avaliações apresentaram respostas SIM à pelo menos
uma das perguntas.

Na Tabela 1 estão tabuladas as 112 avaliações de acordo com o número de

SIM

NÃO

NR

TOTAL

1.A

92

20

0

112

1.B

79

33

0

112

2.A

102

10

0

112

2.B

95

15

2

112
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2.C

102

8

2

112

Página

respostas SIM, NÃO e NR (não responderam) que cada pergunta recebeu.

Pergunta

3.A

103

9

0

112

3.B

105

7

0

112

3.C

99

13

0

112

3.D

90

22

0

112

3.E

78

34

0

112

3.F

86

26

0

112

4.A

94

18

0

112

4.B

106

6

0

112

4.C

98

14

0

112

Considerações Finais

A página eletrônica é uma ótima ferramenta de ensino-aprendizagem. Por isso esse
trabalho interdisciplinar de amplo acesso, apresentando constantes mudanças e correções,
sendo melhorado e incrementado quando necessário, contribui com o aprendizado de
acadêmicos, que têm assim, uma ideia de continuidade teórico/prática, e também fornece

http://www.unioeste.br/projetos/patologia/
rosana.berticelli@unioeste.br
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extensionistas que estão sendo realizadas no âmbito Programa de Extensão “Trânsito:
Educação, Saúde e Cidadania (TESC)”. Trata-se do protótipo de software cujo objetivo é
apoiar a análise de óbitos ocorridos em Cascavel/PR, decorrentes de acidentes de trânsito.
Ele resulta das interações com a comunidade organizada, notadamente o COTRANS,
visando mitigar os problemas causadores e decorrentes desse tipo de acidente.
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Resumo

Apresentação
O principal objetivo do Programa de Extensão “Trânsito: Educação, Saúde e
Cidadania (TESC)” é desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão visando promover
e facilitar ações que contribuam para a educação, saúde e cidadania no âmbito do trânsito.
Concebe-se o trânsito como um espaço coletivo importante que requer o envolvimento dos
indivíduos, tendo como foco a redução do número de acidentes por meio de ações que
incentivem a mudança de comportamento na comunidade quanto nos hábitos no trânsito.
Dentre as diversas ações que estão sendo realizadas no Programa TESC, estão
aquelas voltadas ao desenvolvimento do software denominado Sistema de Informação e
Gestão de Acidentes de Trânsito (SIGTRANS, 2017) cujo objetivo é subsidiar a gestão
política e operacional relativa aos acidentes e aos acidentados de trânsito, em âmbito
municipal. A contribuição mais efetiva a que se propõe é a disponibilização do software
para gestores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel cujas ações
decorrem de acesso a informações fidedignas sobre acidentes e acidentados de trânsito
ocorridos em Cascavel (RIZZI et al, 2016).
Neste trabalho, optou-se por realizar discussões e apresentar o protótipo do módulo
do SIGTRANS de apoio à análise de óbitos. Faz-se destaque ao aspecto extensionista
componente deste trabalho. Diz respeito ao apoio que o software proporcionará, quanto
totalmente concluído, ao trabalho que já está sendo desenvolvido por integrantes da
comunidade organizada, com a participação da Unioeste, para análise dos óbitos ocorridos

As atividades extensionistas relativas ao trânsito vêm sendo realizadas entre a
Unioeste e a Prefeitura Municipal de Cascavel, desde 2010. A partir de 2013, o Programa
TESC foi oficializado e atualmente tem atuado em dois grandes segmentos, o
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por acidente de trânsito em Cascavel/PR e atuação mais direcionada.

desenvolvimento de software para apoio a gestão visando mitigar os problemas decorrentes
de acidentes de trânsito e a proposição e realização de ações educativas. Este trabalho
insere-se no primeiro deles.
Para sua realização, diversas interações com a comunidade organizada,
notadamente através do Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidentes de
Trânsito do Município de Cascavel (COTRANS, 2017) tem sido realizadas. Uma delas, em
particular, é a reunião mensal, ocasião em que representantes de diversas entidades
participantes do COTRANS fazem a análise de óbitos por acidentes de trânsito.
Essa análise é feita com base na metodologia utilizada pelas cidades participantes
do Projeto Vida no Trânsito (PVT) (BRASIL, 2010), a qual é uma adaptação da Estratégia
de Proatividade e Parceria (CARDITA, 2012) e consiste em analisar individualmente,
utilizando os dados levantados pelos parceiros, os acidentes fatais em reuniões para definir
e classificar os fatores e condutas de risco, fatores contribuintes para o agravamento do
trauma e usuários contributivos para o acidente.
Neste contexto, surgiu a demanda por um software que apoiasse essa atividade e a
incorporasse no SIGTRANS, software desenvolvido na Unioeste. Durante a execução de
projeto realizado no último ano, os requisitos funcionais e não funcionais do SIGTRANS,
inclusive o relativo à análise de óbitos, foram revisados e um protótipo não funcional foi
construído. A implementação foi iniciada utilizando Play Framework (2017) e ReactJS
(2017). Dando continuidade a essas ações, está sendo implementado o Módulo de análise
de óbitos. Para a implementação continua-se a utilizar a metodologia que vem sendo

Resultados
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Camada de Persistência: Sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL (2017) em
conjunto com Slick (2017), uma biblioteca de acesso e consulta a banco de dados para Scala.
Camada de Aplicação: A linguagem de aplicação Scala (2017), em conjunto com o framework web
Play.
Camada de Cliente: A Stack HTML5 (HTML, CSS3, JavaScript), em conjunto o framework
ReactJS.
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empregada. As tecnologias utilizadas são as seguintes, conforme as camadas do Sistema:

Os diferentes setores que atuam em Cascavel-PR, tanto na assistência inicial devido
aos acidentes (Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviárias, e outros) bem como na
assistência às vítimas (Hospitais, Unidades de Saúde e outros), componentes do
COTRANS, entenderam a importância de integrar os dados em um único repositório, o
SIGTRANS. A integração dos dados permite atividades como levantar estatísticas e a
análise de óbitos. Estas atividades viabilizam planejamento de ações diretas que
podem/devem ser tomadas na comunidade.
As análises de óbitos são realizadas em reuniões compostas por representantes dos
membros do COTRANS. Nas reuniões, o comitê avalia diversos dados e fatores que podem
ter causado o óbito e salvam os dados em uma planilha. Considerando a metodologia
utilizada e a importância destas análises, o principal objetivo foi desenvolver um módulo do
SIGTRANS capaz de auxiliar na realização dessas análises.
O módulo consiste em duas partes: Uma lista de óbitos (Figura 1), e um formulário
que será preenchido com a relevância de fatores e dados resultantes das reuniões do
subcomitê. As Figuras 2, 3, 4 e 5 ilustram esse módulo e os dados com os quais se está
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trabalhando.

Figura 1 – Lista de Óbitos (dados fictícios).

Figura 3 – Formulário de Análise de Óbitos (2).

Página
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Figura 2 – Formulário de Análise de Óbitos (1).

Figura 4 – Formulário de Análise de Óbitos (3).

Figura 5 – Formulário de Análise de Óbitos (4).

Considerações Finais
Na “Proposta para o Brasil para Redução de acidentes e Segurança Viária” admitese que os dados de mortes no Brasil não são confiáveis, devido a falta de um sistema
seguro de estatísticas (BRASIL, 2011). Com o SIGTRANS, e em especial com o Módulo de
Análise de Óbitos, pretende-se integrar dados dos diversos órgãos responsáveis por

cruciais para planejamento e tomada de ações que serão aplicadas tanto nas vias públicas,
quanto relativas à comunidade.
Em quatro dias do curso denominado “Oficina Projeto Vida no Trânsito (PVT)”,
ocorrido entre os dias 05/06/2017 e 08/06/2017, a metodologia utilizada na análise de óbitos
do PVT foi aperfeiçoada para melhor refletir o que já vem sendo usado nas cidades
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estatísticas e realizar a análise de óbitos com maior fundamentação, atividades que são
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acidentes de trânsito, inicialmente no município de Cascavel. Isso permite levantar

brasileiras que já aderiram a este projeto. Decorrente disto, alterações serão necessárias
no que já foi elaborado para o Módulo de Analise de Óbitos do SIGTRANS.
Por fim, cabe dizer que o software SIGTRANS e o Módulo de Análise de Óbitos
consistem na materialização das diversas atividades extensionistas que vêm sendo
realizadas no âmbito do Programa TESC. Por meio delas, está sendo possível vivenciar
ocasiões que contribuem não apenas para a formação profissional, mas o envolvimento
com a comunidade e a possibilidade de contribuição social. Trata-se de uma contribuição
efetiva no âmbito da Política Nacional de Extensão Universitária, compreendida como
um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, em que o ensino a pesquisa e
a extensão são indissociáveis, visando promover a interação transformadora entre a Universidade
e a sociedade.

Forma(s) de contato com a ação

Claudia Brandelero Rizzi, claudia_rizzi@hotmail.com, (45) 99941-0968.
Natal Pereira Junior, natalunioeste@gmail.com, (45) 99804-2602.
Número da Correspondência Registrada (CR)

39964/2013.
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minas e poços artesianos. O objetivo deste estudo foi estudar a qualidade da água utilizada
em pequenas propriedades rurais produtoras de alimentos e verificar a percepção que os
produtores têm a respeito da mesma e os fatores de risco envolvidos na sua contaminação
e/ou poluição.
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A água é um elemento essencial à vida e sua qualidade é um fator determinante no

Apresentação

A água constitui um elemento de grande necessidade à manutenção da vida,
considerada o composto mais abundante em nosso planeta. Nas zonas rurais o
abastecimento de água é feito através da utilização de poços rasos ou nascentes. Apesar
de consideradas muito puras, estas águas podem se contaminar durante o processo de
captação ou durante seu trajeto até o ponto de consumo, mesmo seguindo as normas de
construção dos poços rasos e captação da água de nascentes (ZANINI et al., 2010).
A contaminação da água é um problema comum e crucial, podendo representar
riscos à saúde em face de sua má qualidade, servindo de veículo para vários agentes
biológicos e químicos; desta maneira, o homem deve estar atento aos fatores que podem
interferir negativamente na qualidade da água que consome e no seu destino final (SATAKE
et al., 2012).
Os pequenos produtores julgam que a água de poço, açude e minas são de boa
qualidade existindo, muitas vezes, um descaso em relação à adoção de medidas de
prevenção da qualidade da água consumida e utilizada na produção de alimentos. Assim,
verificar a origem da água, as condições na qual ela circula, tais como a natureza dos
terrenos, canalizações e reservatórios, bem como os locais onde ela é consumida e
utilizada e a sua qualidade torna-se imprescindível para Saúde Pública.
O presente projeto teve como objetivos: verificar que os proprietários das pequenas
propriedades rurais produtoras de alimentos no município de Cascavel/PR e no Território
da Cantuquiriguaçu têm a respeito da água que utilizam e os fatores de risco envolvidos na
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contaminação e/ou poluição, estudar a qualidade da água utilizada na elaboração de

A amostragem foi determinada tendo por base uma listagem de propriedades
registradas junto ao Serviço de Inspeção Municipal de Cascavel/PR, abrangendo todo o
município, bem como as que estão estabelecidas em Ibema, Campo Bonito, Guaraniaçu,
Catanduvas, Diamante do Sul e Nova Laranjeiras, municípios estes que compõem o
Território da Cantuquiriguaçu.
Nas 46 propriedades rurais localizadas no município de Cascavel/PR, foram
coletadas amostras de água em dois recipientes distintos, um para análise microbiológica
e a outro para avaliação físico-química. As mesmas foram acondicionadas em caixas
isotérmicas para transporte e posterior análise nos Laboratórios de Alimentos da
Universidade Estadual do Oeste, Campus Cascavel/PR.
O projeto foi realizado no período de maio de 2016 a abril de 2017.
Durante as visitas, foram aplicados formulários para entrevistas semi-sistematizadas
destinadas aos proprietários, com a finalidade de obter informações quanto ás formas de
captação utilizadas e consumo aproximado de água; tipos de filtros e outros métodos de
tratamento utilizados; aspectos gerais sobre o destino do esgoto e lixo da família; qualidade
de saúde e sua percepção sobre os fatores que poderiam contaminar e poluir os mananciais
de água, sua importância e formas de evitar a contaminação. Foram aplicados 210
formulários ao total.
A qualidade físico-química será determinada pelos seguintes parâmetros: pH,
oxigênio dissolvido, nitrato, nitrito, cor, turbidez, sólidos totais, condutividade elétrica,
cloretos e dureza, conforme metodologia descrita no Stardard Methods for the Examination
of Water & Wastewater (APHA, 2010).
Para avaliação microbiológica, serão utilizados os métodos para contagem padrão

Resultados
Considerando a fonte de água utilizada pelas propriedades rurais dos municípios
que compõe o território da Cantuquiriguaçu investigadas (164), 56% das mesmas captam
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em placas e determinação de coliformes totais e termotolerantes descritos no Stardard

de fonte protegida e apenas 1,2%, utilizam a água de rede de abastecimento (Fig.1).
Ainda, em 59,7% das visitas, os proprietários confirmaram que realizam análise da água
periodicamente.

Número de propriedaades

Fonte de água utilizada na
propriedade
100
50
0

Fig. 1. Principais fontes de abastecimento de água de pequenas propriedades
rurais do território da Cantuquiriguaçu/PR.

A avaliação da qualidade de água é importante ferramenta na gestão de recursos
hídricos e necessita de obtenção de dados confiáveis dos corpos d’água de interesse. No
meio rural, as principais fontes de abastecimento de água são as nascentes e poços.
Geralmente essas fontes não estão totalmente protegidas contra a contaminação, e
muitas vezes a qualidade da água pode apresentar-se inapropriada para consumo
(SATAKE, 2012).
Em 46 propriedades rurais estabelecidas no município de Cascavel/PR,

Tabela 1. Resultados das análises físico-químicas de 46 amostras de água
utilizadas para produção de alimentos de origem animal no município de Cascavel-PR.
PARÂMETRO
Turbidez (NTU)

VARIAÇÃO REGISTRADA
0,10 a 10,00
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foram realizadas coletas para análises de avaliação da qualidade da água. Os resultados

Cloretos (mg/L)
pH
Cloro (mg/L)
Nitratos (mgN/L)
Sólidos Totais (mg/L)

2,47 a 13,48
5,98 a 7,98
0,04 a 1,26
0,0005 a 0,2930
0,020 a 0,068

NTU = Unidades nefelométricas
Para turbidez, a legislação padroniza o Valor Máximo Permitido (VMP) em 5,0 NTU
(BRASIL, 2011). Apenas uma amostra avaliada registrou VMP acima do limite legal. A
Turbidez em excesso afeta a qualidade estética da água e também a qualidade sanitária,
pois alguns vírus e bactérias podem se alojar nas partículas em suspensão se protegendo
da ação desinfetante do cloro utilizada na desinfecção da água (FERNANDES, 2011).
Na análise de cloretos, as amostras se apresentaram dentro do padrão
estabelecido, de 250 mg/L (BRASIL,2011). O conhecimento do teor de cloretos das águas
tem por finalidade obter informações sobre o seu grau de mineralização ou indícios de
poluição, como esgotos domésticos e resíduos industriais das águas e por essa razão o
sua concentração deve ser conhecida e controlada (ALMEIDA, 2013).
Os valores de referência de pH são de 6,0 a 9,5 (BRASIL, 2011). Uma amostra
somente registrou valor ligeiramente inferior ao limite mínimo estabelecido (5,98). O pH
influencia a qualidade da água tratada, de tal maneira que para valores baixos de pH, as
águas tornam-se mais corrosivas e agressivas. Por outro lado, em pH elevado, há
possibilidade de surgimento de incrustações das canalizações (ZUMACH, 2003).
A desinfecção da água potável é muito importante para a diminuição de
microrganismos patógenos. Após a desinfecção, a água deve conter um teor mínimo de
cloro residual livre de 0,2 mg/L, todas as amostras cloradas registraram valor inferior ao

resultar em metemoglobinemia. Seu limite máximo é de 10 mg/L, assim todas as amostras
apresentaram resultado dentro dos parâmetros.
Sólidos dissolvidos totais é um parâmetro de determinação da qualidade da água,
que avalia o peso total dos constituintes minerais presentes na água, por unidade de volume
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preconizado.

(MELO et al., 2014). O VMP estabelecido pela legislação é de 1.000 mg/L (BRASIL, 2011),
todas as amostras analisadas apresentaram resultados dentro do limite preconizado.
Os resultados obtidos demonstram que a qualidade físico-química da água da
maioria das propriedades avaliadas, encontra-se em conformidade com o exigido pela
legislação vigente. Na avaliação de cloro residual, os resultados insatisfatórios são
esperados, uma vez que a cloração da água não é uma prática usual nas propriedades
rurais ou, quando realizada, é conduzida de forma empírica.
Os resultados das análises microbiológicas indicaram que, apenas 10,86%
das 46 amostras analisadas apresentavam-se apropriadas ao consumo e manipulação de
alimentos. Resultados insatisfatórios também foram verificados por Satake et al. (2012) que
evidenciou 48,3% da água utilizada para consumo humano em propriedades rurais de
Jaboticabal – SP em desacordo com os padrões de potabilidade devido à presença de
Escherichia coli.
Diversos fatores são responsáveis pela contaminação da água de poços artesianos
em nível de propriedade rural e urbana, tais como a falta de manutenção do reservatório,
falta de cuidado e higiene com a água, local inadequado do poço artesiano e realização de
atividades de criação de animais e olericultura próximas ao poço (PEREIRA et al., 2007).
Considerando as entrevistas realizadas durante as visitas às 46 propriedades no
município de Cascavel/PR, em 28 (60,8%) a água utilizada é proveniente de minas, 15
(32,6%) de poços artesianos e uma de açude. Quando questionados sobre a análise da
água da propriedade, 26 agricultores apresentaram resposta positiva, mas não sabiam
informar a quanto tempo foi realizada a análise.
A abordagem de aspectos relacionados ao tratamento da água na propriedade

Ao serem questionados sobre a qualidade da água de sua propriedade, 26
produtores julgaram como “boa”, 15 afirmaram ser “ótima” e 5 consideraram “regular”.
Entretanto, a maioria afirmou preferir a água da propriedade quando comparada à “água da
cidade”, pois consideram que esta possui sabor estranho, devido à adição de cloro e outros
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identificou que, apenas seis (13,0%) possuíam equipamentos para filtrar a água para o

componentes utilizados para o tratamento da mesma. Respostas semelhantes foram
verificadas por Nunes et al. (2010) ao avaliar a percepção dos consumidores sobre a
qualidade da água de pequenas propriedades rurais da região de Jaboticabal-SP.

Considerações Finais
A realização de entrevistas junto aos pequenos produtores permitiu o conhecimento
da realidade sobre o uso da água nos municípios estudados, bem como esclarecer a
necessidade de cuidados de captação, proteção e conservação da mesma para consumo
e elaboração de alimentos de maneira segura. Este diagnóstico foi importante instrumento
para demonstrar aos agricultores que, embora seja de fonte subterrânea, a água não está
isenta de contaminantes, e requer atenção e avaliação frequente.

Forma(s) de contato com a ação
O trabalho foi realizado conjuntamente com a Secretaria de Agricultura, Irrigação,
Pesca e Aquicultura (SEAGRI) do município de Cascavel/PR, sendo os resultados do
projeto repassados para a mesma e para os interessados. Foi realizada uma reunião que
teve o intuito de informar aos pequenos os resultados encontrados, e explicar os possíveis
motivos da contaminação da água e orientá-los para melhorias, afim de que eles consigam,
a partir das informações obtidas, realizar adequadamente os procedimentos de cloração ou
tomar as devidas precauções para que a contaminação da água seja eliminada ou
diminuída, obtendo assim uma água limpa e de qualidade, para o consumo e manipulação
segura dos alimentos. Foram entregues laudos e materiais explicativos sobre a qualidade

Insira aqui o número da CR. Para participantes de outras IES inserir seu registro
conforme sua instituição.
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da água.
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PORTAL DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTÁBIL
Tércio Vieira de Araújo640 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Elias João Dandoline 641, Fabíola Graciele Besen642 , Jorge Gustavo
Aguirre Borja643, José Antônio Cescon 644, Julio César Ferreira645, Marcos Andrade646,
Queila Franciele Fabris Bósio647, Valdir Serafim Junior 648, Welinton Camargo Ferreira649
Área Temática: (Comunicação e Educação)
Linha de Extensão: (Educação Profissional)
Palavras-chave: Comunicação. Sistema Virtual. Ferramentas. Contábil.
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Considerando as Universidades como criadoras e disseminadoras do conhecimento,
torna-se necessário desenvolver e estimular o uso de métodos e técnicas que facilitem e
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Modalidade: (Comunicação Oral)

welintonferreira@hotmail.com

aumentem a capacidade de comunicação entre seus indivíduos. Neste contexto o objetivo
foi desenvolver e implantar uma ferramenta de comunicação virtual entre os interessados
em temas contábeis, propiciando a criação, troca e disseminação do conhecimento contábil,
bem como facilitar a divulgação de atividades relacionadas ao tema. Para tanto as
atividades passaram por reuniões do grupo de trabalho e desenvolvimento, e na sequencia
para a fase de desenvolvimento, testes e implantação do sistema. Posteriormente foi feita
um acompanhamento do sistema em uso, buscando identificar e avaliar problemas, falhas
e possibilidades de melhorias, por meio de pesquisas junto aos docentes, discentes e
comunidade civil, para então projetar as etapas e fases seguintes. O projeto foi distribuído
em quatro fases, sendo possível alcançar a conclusão da primeira e segunda fases, que foi
o desenvolvimento, implantação do sistema de comunicação virtual, e desenvolvimento de
ferramentas adicionais, possibilitando aos interessados um meio de terem um local de
divulgação e propagação do conhecimento contábil, bem como apresentou as novas
expectativas e interesses dos indivíduos, possibilitado o planejamento de novas
ferramentas de comunicação.

Apresentação

O conhecimento é criado por indivíduos, assim, uma organização não pode criar
conhecimento por si mesma, sendo necessário que esta apoie e estimule as atividades
desenvolvedoras de conhecimento ou que proporcione os contextos apropriados

da sociedade, percebe-se que as Universidade se estabelecem como uma forte ligação da
rede de divulgação e ampliação do conhecimento.
Neste sentido as Universidades encontram-se os docentes, discentes e a sociedade
civil, com o quadro docente interessado em criar e disseminar o conhecimento, o corpo
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(TAKEUCHI e NONAKA, 2008).

discente em absorver o conhecimento e colocá-lo em prática, e a sociedade civil na posição
de aguardar os frutos que se espera que sejam cultivados neste núcleo.
A aposta do projeto em criar e implantar uma ferramenta virtual se deu ao fato de
quem a internet não é apenas uma nova tecnologia de comunicação, ou uma nova maneira
de interligar os computadores. Isso é apenas a ponta do iceberg. Na verdade, a internet
está mudando a forma como as pessoas se relacionam, a maneira de as empresas
funcionarem, o jeito de enxergar o mundo global (MATTOS, 2005), e assim, esperava-se
que ao longo do desenvolvimento e implantação, que os indivíduos pertencentes ao grupo,
que foram o foco do projeto, pudessem ampliar sua rede de criação, troca e disseminação
do conhecimento, além de estreitar a convivência entre estes indivíduos, considerando as
adversidades diárias de comunicação.
Assim, o objetivo foi criar e implantar uma ferramenta de comunicação virtual, entre
os interessados na educação contábil, tendo como foco os docentes, discentes e sociedade
civil, interessados no tema, sendo em sua primeira fase a comunicação entre o corpo
docente e discente, em sua segunda fase a ampliação de transmissão do conhecimento
por intermédio de ferramentas virtuais, na terceira fase a possibilidade de criar e manter um
contato permanente com os interessados nos temas contábeis, e em sua quarta e última
fase a divulgação de informações da sociedade civil, bem como a construção de
metodologias de transmissão do conhecimento adaptadas as necessidades do grupo.
Definido o objetivo geral, e orientado pela importância científica e social, fez-se necessário
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a) criar e manter de um banco de dados com usuários interessados nas notícias contábeis do
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encaminhado para os usuários cadastrados no banco de dados;
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escritórios de contabilidade e grandes empresas, e;
c) criar salas virtuais de ensino das técnicas contábeis (mini cursos on-line)
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a definição e distribuições das atividades nos seguintes objetivos específicos:

Procedimentos Adotados

As fases de planejamento, desenvolvimento, implantação e acompanhamento do
sistema de comunicação virtual, foram onerosas no sentido do tempo necessário que foi
despendido, e para que este tempo fosse aproveitado da melhor forma possível.
Em relação a implementação esta é a fase em que o equipamento e o suporte lógico
e demais procedimentos considerados entram em atividade, podendo envolver mudanças
na forma como fora previamente concebido (PEREIRA, 2008)
O desenvolvimento e implantação do portal de comunicação contábil esta em um
contexto de extensão universitária, sendo a maneira pela qual a universidade e a
comunidade que a abriga interagem em uma via de mão dupla: a universidade oferece o
ensino e a pesquisa, enquanto a comunidade contribui com a transmissão de seus valores
e cultura, havendo assim uma troca contínua de conhecimentos e saberes (TERTO e
DUARTE, 2014).
Outro foco dado foi baseado em Farias Filho et. al. (2014), descrevendo que a
implantação do sistema de informação diminui distâncias em tempo real, bem como as
estratégias e planos foram traçados a partir das divisões por fases que a partir de sua
execução iam sendo tomadas medidas corretivas para evitar a falência do sistema

pessoas, dentre estas docentes, discentes e sociedade civil, representando um total de pelo
menos 564 usuários.
Na primeira etapa o projeto visou desenvolver, implantar o Portal de Comunicação
Contábil para a comunidade acadêmica, por meio de uma ferramenta de comunicação
virtual, e em sua segunda etapa desenvolver ferramentas de comunicação que permitiram
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Resultados

a disseminação do conhecimento contábil bem coma a troca de informações e experiências
entre todos os indivíduos do grupo, possibilitando a ampliação e fortalecimento das
ramificações das ciências contábeis para os interessados nos respectivos temas.
Dentre estas ferramentas desenvolveu-se a área de divulgação e disseminação de
materiais de estudo, exercícios e outros, dos discente aos discentes, agrupando o conteúdo
didático em um único local, facilitando a busca e divulgação junto a comunidade acadêmica,
conforme demonstra a Figura 1.
Outra ferramenta desenvolvida foi a área de divulgação dos eventos do Colegiado
de Contábeis, onde os interessados podem realizar as inscrições nos eventos, bem como
podem, posteriormente, realizar a impressão on-line da declaração de participação (vide
Figura 2).
Neste mesmo contexto foi desenvolvida a área de divulgação dos editais de seleção,
projetos, entre outras atividades do colegiado de contábeis, facilitando a busca dos
interessados em participar de atividades desenvolvidas sob a orientação dos discentes do

Figura 1 - Área de divulgação de material para discentes
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colegiado de contábeis, conforme apresentado na Figura 3.
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Figura 2 - Área de divulgação dos eventos do colegiado de contábeis

Considerações Finais
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Figura 3 - Área de divulgação dos editais do colegiado de contábeis

O sistema de cadastro de usuários registrou o alcance de 971 pessoas, destas 519
utilizaram o sistema de inscrição em eventos para realizarem a inscrição para os cursos,
editais, processos de seleção, e inscrição nos eventos do colegiado de contábeis,
ultrapassando as expectativas inicialmente propostas.
Conclui-se que é uma projeto viável no sentido de planejamento e implantação, bem
como no sentido da demanda, visto o significativo alcance que obteve já em suas primeira
e segunda fases.

Forma(s) de contato com a ação
Site:

www.colegiadodecontabeis.com.br

-

E-mail:

contato@colegiadodecontabeis.com.br
Coordenador: Prof. Tércio Vieira de Araújo - Telefone: (45)98817-0999 - E-mail:
professortercio@hotmail.com

Número da Correspondência Registrada (CR)

45025/2015.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES EM MEDIDAS
SÓCIOEDUCATIVAS SOBRE SAÚDE SEXUAL E VIOLÊNCIA
Profa. Drª. Elis Maria Teixeira Palma Priotto650 (Coordenadora da Ação de
Extensão)
Participantes: Isabella Beskow651, Karina Scherer 652, Mariane Becker 653, Jennifer
Klippel5
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onde se constatou que os adolescentes têm necessidade de aprimorar e adquirir novos
conhecimentos para entender e se prevenir quanto às questões de saúde sexual e
reprodutiva, questões essas que afetam uma sexualidade saudável. De acordo com dados

¹Profa. Dra. Elis Maria Teixeira Palma Priotto. Curso de Enfermagem, Centro de Educação, Letras e
Saúde, campus Foz do Iguaçu. E-mail: elispalmapriotto@hotmail.com
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Resumo

do Ministério da Saúde o número de adolescentes que contraem doenças sexualmente
transmissíveis (DST) e casos de gravidez não planejada aumentou 53% entre 2004 a 2013,
demonstrando falta de informação em prevenção por parte desses. Por essa razão, foi
desenvolvido o Projeto tem como objetivo realizar práticas educativas, de orientação a
adolescentes estudantes sobre a saúde sexual e reprodutiva e na prevenção das
vulnerabilidades, com promoção à saúde e qualidade de vida. Compreendendo a relação
entre os aspectos biopsicossociais, culturais e econômicos. Método: utilizou-se a
metodologia ativa de aprendizagem, com estratégias de ensino, por meio da promoção e
educação à saúde com rodas de ‘bate-papo’ e dinâmicas de grupo. A proposta foi para
adolescentes, estudantes com idade entre 10 a 19 anos, que estão sob medidas
socioeducativas decorrentes de atos infracionais.

Apresentação

O Projeto realiza as atividades em colégios Estaduais de Ensino Fundamental e
Médio da cidade de Foz do Iguaçu, utilizando-se de dinâmicas de grupo, tendo os temas
apropriados ao contexto em que os adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos estão
inseridos. Entretanto, esse ano o projeto foi desenvolvido num Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS) instituição que oferece serviço especializado
e continuado a famílias e indivíduos (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos,
mulheres), em situação de ameaça ou violação de direitos, tais como: violência física,
psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio

socioeducativas e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), ofertado no Centro de
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. A qualificação da oferta do
Serviço de MSE em Meio Aberto exige reflexão daqueles envolvidos em sua execução
sobre as particularidades dos usuários. Isto, pois, para a organização do serviço destinado
a adolescentes que praticam atos infracionais é importante dispor sobre a contextualização
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aberto, situação de risco pessoal e social associados ao uso de drogas, etc. Neste, nos foi

das representações socioculturais da adolescência e da família na sociedade
contemporânea, como também da violência e de suas repercussões sobre a adolescência.
Diante disso a assistente social explica a necessidade de discutirmos sobre a temática
saúde e sexualidade. Neste dia realizou-se atividades com dez adolescentes. Atividades
essas de caráter predominantemente educativo previstas no art. 112 do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). Buscou-se enfatizar a promoção e educação à saúde com roda
de ‘bate-papo’, dinâmicas de grupo, discussões e reflexões sobre a orientação sexual,
reprodutiva e violências, ouvindo e respeitando os conhecimentos dos adolescentes e o
entendimento destes, de como identificar problemas e resolvê-lo preservando a saúde.
Procedimentos Adotados

Utilizou-se a metodologia ativa de aprendizagem para concretizar os aspectos
inerentes à proposta de atuação com intervenção no local do trabalho. A ação desenvolvida
pelas quatro acadêmicas de enfermagem foi em abril de 2017, onde preparam a prática
educativa juntamente com a Profª Coordenadora e o material necessário para a mesma.
Realizou- se a atividade na sala de reuniões do CREAS, com 10 adolescentes do sexo
masculino em medidas socioeducativas que estão inseridos no ensino fundamental e
médio. A dinâmica utilizada objetivou que os próprios adolescentes escolhiam os
temas/assunto fixadas em um quadro. As palavras eram: amor; sexo; gênero;
discriminação;

desigualdades;

masculino;

feminino;

transexual;

bissexual;

medo;

homossexual; heterossexual; violência; desrespeito; saúde; Doença sexualmente

Série Os treze porquês. A pergunta inicial era porque escolheu aquela palavra. Como
critério de avaliação foi solicitado aos adolescentes que respondessem um pré-teste (antes
de começar as dinâmicas) e pós-testes (ao final das atividades). Ambos continham as
mesmas trinta perguntas referentes à saúde sexual e reprodutiva. O intuito era verificar se
as informações repassadas foram entendidas e/ou esclarecidas de forma esperada.
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transmissível (DST), HIV; suicídio; tentar o suicídio; Ser eu; camisinha; proteção; droga;

Resultados

Após os adolescentes responderem o pré-teste ao som de uma música de fundo,
eles foram convidados a retirar do quadro uma ou mais filipeta de papel com palavras que
lhes chamavam mais atenção. Em seguida, após todos terem a (as) palavra (as), inclusive
as acadêmicas de Enfermagem, a coordenadora deu início ao bate papo, questionando
cada adolescente sobre a palavra que os mesmos escolheram o porquê lhe chamou
atenção e o que representava para ele. Durante os esclarecimentos desses adolescentes,
todos os participantes podiam contribuir com alguma fala para concordar, discordar,
exemplificar uma situação, incluir a palavra escolhida e assim seguiu até o final da
dinâmica. A dinâmica teve como duração 01h30min. E como resultados observados eles
tiveram a possibilidade de sanar algumas dúvidas e expor seus conhecimentos,
pensamentos e sentimentos sobre os assuntos trabalhados. Observou-se ainda a interação
dos adolescentes e as acadêmicas. Quanto à análise do pré e pós – teste aplicado, os
resultados não foram satisfatórios, devido ser os próprios adolescentes que norteavam o
bate-papo conforme as palavras que escolhiam, assim, a temática saúde sexual e
reprodutiva, assunto central do pré e pós teste, não foi explanado com êxito. Acredita-se
que esses assuntos não eram os mais importantes para eles naquele momento. Entretanto,
analisando as questões pré e pós – teste as respostas dos adolescentes nos questionários
apontaram mudanças, com aumento na quantidade de erros. Evidenciando a preocupação
quanto ao conhecimento errôneo ou equivocado sobre a saúde sexual incluindo a

com as práticas educativas a fim de promover a esta população, a orientação e o apoio
quanto à proteção, contribuindo para a estimulação da autonomia dos mesmos nas
decisões que envolvem a saúde sexual e reprodutiva.
Tabela 1 – Características do pré e pós - teste, com relação à saúde sexual
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quanto às formas de se contrair DST’s. Perceber-se a necessidade urgente de continuar
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sexualidade e o uso de preservativo como meio de proteção a gravidez não planejada,

e reprodutiva dos adolescentes. Foz do Iguaçu, 2017
PRE-TESTE
POS- TESTE

Sim/Não
n(%)

beijo?

3
(30%)

Não

(60%)
7

(70%)
2- DST pode ser transmitida

Sim

pelo sexo vaginal sem preservativo?

Não

6

4
(40%)

9
(90%)

10
(100%)

1
(10%)
3- DST pode ser transmitida

Sim

pelo sexo anal com preservativo?

Não

0
(0%)

1
(10%)

0
(0%)

9
(90%)

4- DST pode ser transmitida
pelo uso do banheiro publico?

Sim
Não

10
(100%)

4
(40%)

7
(70%)

6
(60%)
5-

O

uso

de

preservativo

Sim

protege contra DST’s?

3
(30%)

9
(90%)

Não

10
(100%)

1
(10%)

0
(0%)
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1- DST pode ser transmitida do

n(%)

DST’s?

2
(20%)

Não

(20%)
7

(70%)
7- Menina que não menstruou

Sim

se tiver relação sexual pode engravidar? Não

2
8
(80%)

8
(80%)

5
(50%)

2
(20%)

8- O Herpes Genital é uma
DST que se transmite pelo sexo oral?

Sim
Não

5
(50%)

5
(50%)

7
(70%)

4
(40%)

9- O uso de camisinha previne o

Sim

HIV e as DST’s?

(30%)

10
(100%)

Não

Sim

outras DST’s durante a gravidez é uma

Não

Sim

usuários de drogas injetáveis é um

Não

1
(10%)
10

(100%)

(100%)

0

0

(0%)
de

(80%)

10

maneira de prevenção?

11- Compartilhar seringas

8

0
(0%)

10- Fazer o teste de HIV e de

3

(0%)
1

(10%)

método de prevenção do HIV?

3
(30%)

9
(90%)

7
(70%)
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6- O espermicida protege contra

através do sexo oral?

6
(60%)

Não

(90%)
4

(40%)
13. Tem alguma maneira de se

Sim

saber se uma pessoa é portadora do

Não

(10%)

(70%)

6
(60%)

3
(30%)

14. Tenho só um (a) parceiro (a)

Sim

fixo, mesmo assim corro risco de me

Não

4
(40%)

8
(80%)

infectar com alguma DST?

10
(100%)

2
(20%)

15. Uma pessoa que só tenha

Sim

relações heterossexuais está livre das

Não

0
(0%)

0
(0%)

DSTs?

1
(10%)

10
(100%)

para proteger contra as DSTs?

1

7

vírus da AIDS em fazer o teste de HIV?

16. Usar a camisinha é suficiente

9

Sim
Não

9
(90%)

3
(30%)

4
(40%)

7
(70%)
17. Em uma relação sexual sem

Sim

ejaculação há risco de contaminação por

Não

DST?

6
(60%)

10
(100%)

8
(80%)
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12- Há risco de contaminação

0
(0%)

férteis da mulher?

8
(80%)

Não

(100%)
2

(20%)
19. O uso de alicates e tesouras
na manicure pode transmitir o HIV?

Sim
Não

10

0
(0%)

7
(70%)

7
(70%)

3
(30%)
20. Insetos podem transmitir a

Sim

AIDS?

(30%)
3

(30%)
Não

vagina da mulher, ele transmite DST?

7

Sim
Não

6
(60%)

(70%)
21. Se o homem não ejacular, na

3

4
(40%)

6
(60%)

9
(90%)

4
(40%)

22. Uma pessoa que vive com

Sim

HIV, pode passar para outra, durante o

Não

1
(10%)

10
(100%)

sexo?

7
(70%)

0
(0%)
23.

A

transmissão

AIDS

Sim

acontece principalmente, por meio das

Não

relações homossexuais?

da

3
(30%)

5
(50%)

8
(80%)
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Sim

(20%)
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18. Tem como saber os dias

2

5
(50%)

mulher não engravida?

7
(70%)

Não

(60%)
3

(30%)
25. A homossexualidade é uma

Sim

doença?

(40%)

(50%)
5

Sim

10

Não

Sim

(90%)
1
(10%)

1
(10%)

saúde?

2
(20%)

9
(90%)

interfere para pegar uma DST?

9

0
(0%)

29. A posição para o ato sexual

3

10

Não

Não

(70%)
(30%)

(100%)

homem ou mulher com mulher, faz mal á

7

0
(0%)

Sim

6
(60%)

(100%)

28. O sexo de homem com

4
(40%)

(50%)

27. Abuso sexual é crime?

4

5

Não

26. Um tapa é uma violência?

6

Sim
Não

8
(80%)

1
(10%)

3
(30%)

9
(90%)
30. Ser violentada (o) pode perder
a virgindade?

Sim

7
(70%)

6
(60%)

5
(50%)
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Sim

(20%)
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24. Durante a amamentação, a

2

Não

4
(40%)

4
(40%)

TOTAL 10(100)

Considerações Finais

Esta experiência evidenciou a importância de ações realizadas sob uma perspectiva
de gênero, uma vez que a abordagem das especificidades “do ser homem” possibilita
compreender os processos da constituição das masculinidades e suas influências nas
práticas sexuais, e, a partir dessa compreensão, estimular a construção de conhecimentos
que se revertam, efetivamente, na adoção de práticas de saúde com impacto positivo na
qualidade de vida dos adolescentes. Nesta perspectiva, o estudo sugere a continuidade
das atividades educativas com estratégias de promoção e orientação em saúde,
envolvendo temas relativos à violência e sexualidade. Espera-se que os adolescentes
atendidos correspondam na promoção da educação à saúde, para sanar suas dúvidas em
relação à saúde sexual, reprodutiva e violência visando à reflexão na tomada de decisão
assertiva no relacionamento afetivo sexual. Quanto à participação e o contato direto das
acadêmicas do projeto com os adolescentes, foi importante, por observar uma troca de
informações entre ambos, e, principalmente, destacar que a proposta é uma demanda da
própria da população, e os acadêmicos de enfermagem, entendendo as necessidades da
população adolescente, quando formados e atuando tornem-se atentos a essa população

entre o enfermeiro (a) e o (a) adolescente, hoje tão necessária na atenção primaria e
secundaria.
Forma(s) de contato com a ação
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eficácia. Entendendo que a contribuição da Enfermagem enriquece e estrutura o vínculo
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e assim possam realizar a promoção e prevenção de saúde ao adolescente com maior

(45) 35776-8100 Curso de Enfermagem campus Foz do Iguaçu

Número da Correspondência Registrada (CR)

Insira aqui o número da CR. Para participantes de outras IES inserir seu registro
conforme sua instituição.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE: LABORATÓRIO DE QUÍMICA
AMBIENTAL E INSTRUMENTAL DA UNIOESTE CONTRIBUINDO PARA O
DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO
Affonso Celso Gonçalves Jr. 654 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Emerson Silveira Gasparotto 655, Gilmar Divino Gomes656

Área Temática: Meio Ambiente
Linha de Extensão: Desenvolvimento Rural e Questões Agrarias
Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: Análises; Agronegócio; Sustentabilidade.

Resumo:
Com o crescimento da produção agrícola no Brasil, as análises agronômicas vêm se
tornando cada vez mais importantes para o desenvolvimento destas atividades. O
Laboratório de Química Ambiental e Instrumental atua desde o ano 2000 realizando estas

de qualidade da CELA-PR, e desde então recebe o selo de qualidade. No ano de 2008
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iniciou a prestação de serviços em análises granulométricas e análises de água.

Apresentação

654
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Pós Doutor em Ciências Ambientais, UFG-GO. Email: affonso133@hotmail.com
Bacharel

em

Direito,

UNIOESTE
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Cândido
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emergasparotto@yahoo.com.br
656
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análises junto à comunidade. Desde de seu primeiro ano o laboratório participa do controle

Cursando Gestão de Produção Industrial, FATEC-PR. Email: gilmardivino@bol.com.br

Email:

Ao longo dos anos, a agricultura é um dos setores que mais vêm contribuindo para
o crescimento da economia do país. Os compromissos assumidos no nível do
desenvolvimento sustentável, obrigam a adoção de tecnologias avançadas, dentre elas a
análise química de solo e plantas, águas e amostras ambientais, com o objetivo de diminuir
as diferenças entre as produtividades. Num futuro próximo, o uso de tecnologias aliadas às
técnicas convencionais e não convencionais dessas análises possibilitará definir numa
grande propriedade rural as características do solo de cada área. O papel das instituições
de ensino superior na área da extensão e conscientização ambiental é de suma importância
na variedade de serviços prestados na agroindústria. Deste modo, o Laboratório de
Química Ambiental e Instrumental atua como prestador de serviços para toda a
comunidade, na área de análises de solos, plantas, amostras ambientais e, a partir do ano
de 2008, análises granulométricas do solo e águas.

Procedimentos Adotados
Análise de Solos

O Laboratório de Química Ambiental e Instrumental, presta serviços à comunidade
agropecuária determinando os seguintes parâmetros no solo: pH em CaCI 2 (acidez ativa),
H+Al (acidez potencial), AI3+(acidez trocável), matéria orgânica, P ( fósforo), K (potássio),
Ca (cálcio), Mg (magnésio), SB (soma de bases), CTC (capacidade de troca catiônica) e

EMBRAPA, (1997), IAC (2001) e IAPAR (1992).
Com relação ao controle de qualidade, o Laboratório de Química Ambiental e
Instrumental participa da Comissão Estadual de Laboratórios de Análises Agronômicas do
Paraná (CELA-PR). Essa comissão tem como finalidade fiscalizar, avaliar e credenciar
laboratórios de análises de solos no Paraná. Anualmente a CELA-PR envia 4 remessas de
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(cobre), Zn (zinco), Fe (ferro), e Mn (manganês). As metodologias adotadas são conforme
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V% (saturação de base). Também são determinados os seguintes micronutrientes: Cu

solos, com seis diferentes solos (amostras desconhecidas) em cada remessa. Os
resultados são analisados e ao fim de cada ano os laboratórios são conceituados e
classificados. Os laboratórios que alcançarem conceitos excelentes e muito bons recebem
selo de qualidades, os demais são penalizados com perda de selo.
No ano de 2008, o laboratório iniciou a prestação de serviços em análises
granulométricas, determinando os teores de argila, silte e areia no solo. Neste mesmo ano,
começou a participar do controle de qualidade Interlaboratorial do Instituto Agronômico de
campinas – IAC onde desde então recebe o selo de qualidade em análises granulométricas.
Análise Foliar e Amostra Ambientais
Referente às análises foliares e amostras ambientais diversas, os seguintes
parâmetros são determinados: N (nitrogênio), P (fosforo). K (potássio), Ca (cálcio), Mg
(magnésio), Cu (cobre), Zn (zinco), Fe (ferro) e Mn (manganês), Cd (Cadmio), Pb
(Chumbo), Cr (Cromo) e Al (Alumínio).
As extrações (digestões) e análises de tecido foliar e amostras ambientais seguem
a metodologia conforme (TEDESCO, 1995).
Ressaltamos ainda que, no ano de 2008, iniciou-se a prestação de serviços em
análises de águas.

Resultados
Desde o início da prestação de serviços em 1999, o laboratório já realizou 37.903

Laboratórios Agronômicos do Paraná (CELA-PR). Desde o ano de 2008 recebe o selo de
qualidade do (Instituto Agronômico de Campinas - IAC), ano em que iniciou as atividades
de análises granulométricas. Este projeto de prestação de serviços está cadastrado na PróReitoria de Extensão e é coordenado pelo Prof. Dr. Affonso Celso Gonçalves Jr. e desde o
ano de 2000 são firmados convênios com prefeituras da região, o que garante o sucesso
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águas (TABELA 1) e sempre recebeu o selo de qualidade da Comissão Estadual de
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análises de solos, 1.746 análises de plantas, 1.598 análises especiais e 455 análises de

obtido pelo laboratório de Química Agrícola e Ambiental na prestação de serviços.
Contamos hoje com parceria/convênios com as seguintes prefeituras: Marechal Cândido
Rondon, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Santa Helena, São José das Palmeiras,
Quatro Pontes, Mercedes, Guaíra, Terra Roxa, Maripá e Nova Santa Rosa.
Atualmente o laboratório está entre os cinco melhores do Brasil, segundo IAC-SP e
CELA-PR.
TABELA 1 – Quantidade de análises efetuadas pelo Laboratório de Química
Ambiental e Instrumental e conceitos obtidos durante o período de 1999 a 2016.

Avaliaçã

Análises efetuadas para clientes e conveniados

o Cela PR

Ano
Tecido
Solos Foliar

Especia
is

Água
s

Conceit
o

199
215

****

****

****

Bom

200
940

14

13

****

e

200
1

Excelent
2.350

20

12

****

e

200
2

Excelent
2.739

73

51

****

e

200
3

Excelent
3.892

27

28

****

2.740

23

10

****

e

200
5

2.790

37

130

****

Excelent

e

200
4

Excelent
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Excelent
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9

Muito

e

200

Excelent

6

2.604

4

83

****

e

200

Excelent

7

2.189

16

36

****

e

200

Excelent

8

2.850

5

34

16

e

200

Excelent

9

1.355

56

13

23

e

201

Excelent

0

2.275

83

37

31

e

201

Excelent

1

1.667

47

126

52

e

201

Excelent

2

2.220

143

472

29

e

201

Excelent

3

1.805

115

394

98

e

201

Excelent

4

1.520

713

64

149

e

201

Excelent

5

1.812

344

68

21

e

201

Excelent

6

1.940

36

1.746

1.598

455

e

39.90
3

Considerações Finais
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Tot

26

O Laboratório de Química Ambiental e Instrumental da UNIOESTE está no seu
décimo oitavo ano de funcionamento e sempre esteve entre os primeiros do ranking
estadual e nacional no quesito qualidade. O reconhecimento deste trabalho é muito grande
por parte da comunidade agropecuária, da sociedade, da política municipal, regional,
estadual e nacional demostrada pelo número cada vez maior de convênios assinados pelas
prefeituras da região Oeste do Paraná com o Laboratório de Química Agrícola e Ambiental,
atualmente 12 prefeituras. Aproximar a sociedade da Universidade por meio da prestação
de serviços é uma das melhores formas de retornar para a sociedade todo apoio que dela
recebemos, e consolidar ainda mais o tríplice papel das Universidades, ensino, pesquisa e
extensão.

Contato:
Fone (45) 3284-7924.
Email: affonso133@hotmail.com
http://www.unioeste.br/gesoma
Projeto cadastrado junto à Pró-Reitoria de Extensão sob nº: 20477/2007
Situação: Em andamento.
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PREVALÊNCIA DE IDEAÇÃO, PLANO E TENTATIVA DE SUICÍDIO: UM
ESTUDO DE CASO NA UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE - UNATI
Lirane Elise Ferreto657 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Edinéia Dotti Mooz658, Frederico M. C. Vieira659,
Christine Nascimento Grabaski 660
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Ciência do Envelhecimento Humano
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: idosos; prevenção; comportamento suicida.

Resumo

O objetivo deste estudo foi de identificar entre os participantes do Programa
Universidade Aberta à Terceira Idade - UNATI/UNIOESTE, dentro do Projeto Ciências do

estudo compôs parte da disciplina de Saúde Mental e Emocional, ministrada no período de
março a junho de 2017. A presença de comportamento suicida na população estudada
aponta para a importância de ações de prevenção à saúde mental dos idosos, por parte do
Programa, o qual já vem desenvolvendo Ciclos de Palestras relacionadas ao tema.
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Professora Doutora Adjunta da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Centro

de Ciências da Saúde, Campus de Francisco Beltrão - PR. E-mail: liraneferreto@uol.com.br.
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Acadêmica Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Campus de Francisco Beltrão.

E-mail: edimooz@gmail.com.
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Professor Adjunto – UTFPR - Campus Dois Vizinhos. E-mail: fredericovieira@utfpr.edu.br.
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tentativa de suicídio) relacionando-a com variáveis demográficas e socioeconômicas. O
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Envelhecimento Humano a prevalência do comportamento suicida (ideação, plano e

Apresentação

A literatura sobre suicídio é enfática quando afirma que este fenômeno é complexo,
impactante e considerado um grave problema de saúde pública. As taxas mais altas
costumam ocorrer entre pessoas idosas, residentes em áreas urbanas, desempregados ou
aposentados e isolados socialmente (ABP, 2014). Verifica-se, portanto, que a terceira idade
compreende o perfil sociodemográfico de um dos grupos mais vulneráveis.
Na perspectiva da Política Nacional do Idoso que tem por objetivo assegurar os
direitos sociais, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação
efetiva na sociedade, foi desenvolvida uma carga horária disciplinar voltada a Saúde Mental
dos Idosos que participam do Programa Universidade Aberta da Terceira Idade – UNATI.
O Programa vinculado a Pró-Reitora de Extensão atende a Resolução 290/2010 –
CEPE de 25 de novembro de 2010. Tem por finalidade desenvolver atividades de extensão,
ensino e pesquisa voltada a pessoa idosa. Na forma de educação não formal, desenvolve
programas, cujos objetivos são a atualização de conhecimentos, a criação de espaços de
convivência e a promoção da saúde.
Neste interim, este estudo de caso compõe parte integrante da disciplina de Saúde
Mental e Emocional, ministrada no período de março a junho de 2017. Foram abordados
diversos temas, dentre eles, depressão: causas e consequências; suicídio: estigmas e
fatores de risco; ansiedade: tipos e manifestações; stress; substâncias psicotrópicas: uso e
abuso; transtorno alimentares; influência dos pensamentos negativos no processo saúde

destacando a importância de hábitos saudáveis para manter a saúde integral.
Em face disso, propôs-se por meio deste estudo identificar entre os participantes do
Programa Universidade Aberta à Terceira Idade - UNATI/UNIOESTE, a prevalência do
comportamento suicida (ideação, plano e tentativa de suicídio) relacionando-a com
variáveis demográficas e socioeconômicas.
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entendimento das dimensões do viver e suas implicações no processo saúde-doença,
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doença; doenças psicossomáticas, etc. Objetivou-se por meio desta disciplina possibilitar o

Procedimentos Adotados

O estudo foi composto por discentes regularmente matriculados no Programa
Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI, da UNIOESTE Campus de Francisco
Beltrão - PR, totalizando uma amostra de 52 indivíduos (49 mulheres e 3 homens),
procedentes de diversos bairros do município.
O instrumento aplicado para a coleta de dados baseou-se em questionário
semiestruturado, onde inquiriu-se informações sócio demográficas (faixa etária, gênero,
religião, situação civil, escolaridade e situação econômica).
A existência de comportamento suicida foi avaliada por meio das seguintes
perguntas chave, de acordo com Botega (2009): “Alguma vez você já pensou seriamente
em pôr fim à sua vida?”, “Você já chegou a traçar um plano para cometer suicídio?”,
“Alguma vez você tentou o suicídio?”, em caso afirmativo, “Quantas vezes?”.
Para a análise dos dados, foram calculadas as frequências absolutas e a
porcentagem das ocorrências dentro de cada uma das variáveis respostas (ideação, plano
e tentativa suicida). A análise descritiva foi realizada por meio do software estatístico R.

Resultados

O comportamento suicida relacionado à Ideação foi diagnosticado em 19% dos
participantes da UNATI (Figura 1). Segundo as variáveis demográficas e socioeconômicas

7 salários mínimos (43%) e menos de 1 salário mínimo (33%), respectivamente. A presença
de ideação suicida representa um elevado risco de uma futura tentativa de suicídio,
havendo entre as duas variáveis forte relação (BOTEGA et al., 2005).
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(Tabela 1) relacionadas à ideação, notou-se que a faixa etária com maior frequência foi

Figura 1 - Distribuição da frequência dos idosos da Universidade Aberta à Terceira
Idade, de acordo com a classificação de casos de Ideação Suicida.

Tabela 1 – Prevalência de ideação, plano e tentativa de suicídio segundo variáveis
demográficas e socioeconômicas, ajustadas para faixa etária, situação civil, escolaridade,
mora sozinho e situação econômica. Francisco Beltrão, Paraná, 2017.
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A Figura 2 mostra o resultado das frequências quanto ao Plano de Suicídio, com uma
prevalência de 8% entre os idosos participantes. Ao relaciona-las com as variáveis nota-se,
novamente a faixa etária compreendida entre 50-60 anos (18%), o fato de nunca ter se

Idade, de acordo com a classificação de Plano de Suicídio.
Quanto a Tentativa de Suicídio observou-se a frequência de 10% entre os
entrevistados. Entre as variáveis demográficas e socioeconômicas destaca-se a faixa etária
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casado (50%) e renda inferior a 1 salário mínimo (33%).

de 50-60 anos (19%), separados (10%), segundo grau quanto a escolaridade (16%),
morando sozinho (18%) e situação econômica inferior a 1 salário mínimo (17%).
De acordo com Minayo e Cavalcante (2015) existe uma estreita relação entre
ideações, tentativas e suicídios consumados entre idosos. Os mesmos autores relataram
que a Sociedade Americana de Suicidologia estimou que há um suicídio para quatro
tentativas na população idosa, ficando evidente para a sociedade e o setor de saúde a
importância de atuar para diminuir os riscos desses atos que, segundo estudiosos,
manifestam sofrimento e desesperança.
De acordo com os dados da Tabela 1, nota-se que ao aumentar a renda observamos
um decréscimo da prevalência de plano e de tentativas de suicídio. Apesar disso, a
distribuição de frequências relacionadas à ideação, plano e tentativa de suicídio, não
diferem substancialmente da maioria dos estudos realizados no exterior, como na Europa,
Estados Unidos e Austrália, cujas estimativas de prevalência de ideação, situaram-se entre
10% e 18% e as tentativas de suicídio entre 3 e 5% (NOCK, et al, 2008).

Considerações Finais
Ao analisar os resultados obtidos, algumas limitações metodológicas devem ser
consideradas, pois o número total de indivíduos não está adequado para estimativas de
prevalência. Apesar disso, a presença de comportamento suicida na população estudada
aponta para a necessidade de estratégias de promoção e de prevenção à saúde mental
dos idosos. A UNATI Campus de Francisco Beltrão já está desenvolvendo Ciclo de
Palestras que ocorrem semanalmente, onde diversos profissionais (Médicos, Psiquiatras,

Forma de contato com a ação
A Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI da Unioeste, campus de Francisco
Beltrão, pode ser contatada pelo email: unatibeltrao@gmail.com.
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Psicólogos, Assistentes Sociais, etc.) ministram palestras e debates relacionados à Saúde

Número da Correspondência Registrada (CR)
47494/2016.
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PROCESSO DE ADAPTAÇÃO E PRODUÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS PARA O
USO NO ENSINO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS
Joicemara Severo Silveira661 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Ana Cristina Bochnia Cabral 662, Rosana Leal dos Santiago663, Edson
Carlos Licurgo Santos 664
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem
Modalidade: Comunicação Oral

Resumo
O projeto de extensão “Jogos Didáticos Adaptados: Uma porta aberta para a
inclusão” desenvolve suas atividades desde o ano de 2013. Tem como objetivo ampliar as
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pesquisas na área de recursos adaptados para utilização no processo de educação
inclusiva contribuindo para minimizar barreiras e ampliar a ludicidade da práxis educativa.
Atualmente

propõem

desenvolver

jogos

que

contribuam

no

processo

de

ensino/aprendizagem referente ao ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Apresentação
O projeto jogos didáticos adaptados teve início no ano de 2013, sendo registrado de
forma permanente no banco de dados da PROEX no ano de 2015. Até o presente momento
o projeto já atendeu 380 pessoas entre comunidade acadêmica e comunidade externa.
Em 2014 foi publicada a primeira cartilha com confecções e orientações de 8 jogos
didáticos adaptados para pessoas com Deficiência Visual, Deficiência Intelectual, Surdas,
Deficientes Físicos ou Mobilidade Reduzida.
No ano de 2016 os participantes do projeto publicaram a segunda cartilha com
versões inéditas dos jogos, disseminando os resultados dos anos de pesquisa da equipe.
Neste ano de 2017 os estudos e produção da equipe voltaram-se para os jogos
adaptados ao ensino da Libras. Tais jogos têm por objetivo mediar o processo de
aprendizagem para surdos e ouvintes.
Neste sentido, toda criança necessita de conhecimento, ação e realização, essa
sede por descobertas é característica inerente à criança, sendo assim, essa particularidade
é indispensável para o desenvolvimento social, intelectual e físico. De acordo com Almeida

deve aproveitar todas as manifestações de alegria que a criança exprime naturalmente e
canalizá-las educacionalmente através de jogos educativos. Esse método lúdico, sendo
bem aplicado, é considerado de grande importância pelos benefícios que proporciona à
saúde física, social e intelectual da criança, do adolescente e até mesmo do adulto
(ALMEIDA, 1981, p. 24-25)
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(1981)

A temática “políticas educacionais” teve suas pesquisas ampliadas no decorrer dos
anos e atualmente vem ressaltando seu objetivo de uma educação igualitária, ou seja,
“Educação para Todos”. Neste segmento inclui-se a meta 4 do Plano Nacional de Educação
(2014) que propõem

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com
a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

Assim, evidencia-se a grande importância na ampliação de ações que apoiem o
processo de inclusão escolar. O projeto de extensão “Jogos Didáticos Adaptados: Uma
porta aberta para Inclusão” propõe a utilização de recursos pedagógicos no processo de
ensino/aprendizagem que valorizem a capacidade de toda e qualquer criança independente
das barreiras encontradas ou até mesmo no caso de alguma deficiência.
Para Dewey (apud ANTUNES) o jogo pode filiar-se á vida, tornando-se seu ambiente
natural, aprendendo desta forma as regras de convivência social. “O jogo faz o ambiente
natural da criança, ao passo que as referências abstratas e remotas não correspondem ao
interesse da criança”. (2005, p.23).
Ressalta-se que os jogos didáticos adaptados visam à cooperação em

processo de inclusão escolar, pois todos os alunos tem igual participação.
Desta forma, temos como princípios básicos a participação ativa e a cooperação de
todos os alunos dentro da sala de aula, assim os jogos não devem ser aplicados prevendo
a competição. Para Cerqueira (1996) os jogos pedagógicos são um apoio metodológico, no
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detrimento da competição, pois um dos objetivos do jogo está em completá-lo com o auxílio

sentido de facilitar a aprendizagem desenvolvendo um processo participativo de discussão
e reflexão, animando, desinibindo e integrando os participantes de forma cooperativa.
No que se refere à produção de jogos didáticos adaptados para o ensino da Língua
Brasileira de Sinais (Libras) as pesquisas nesta área e a utilização dos materiais podem ser
realizados de duas maneiras distintas. A primeira trata-se de utilizar os jogos no processo
de ensino/aprendizagem de crianças surdas tendo a Libras como sua língua natural (L1) e
a língua portuguesa escrita como segunda língua (L2). Nesta situação a dinâmica de jogos
contribui para o processo de letramento da criança surda.
Neste aspecto ressalta-se que o material adaptado tem o foco no âmbito visual, pois
a modalidade da Libras acontece de forma visual-espacial. Assim, os materiais são
estruturados da seguinte forma:
- inclusão de sinais em Libras (imagem);
- inclusão de imagens de objetos que referenciam o que está sendo descrito
(imagem/desenho)
- inclusão das palavras escrita em português (grafia).
Procura-se com tais materiais contemplar uma pedagogia visual que
possibilite a conexão entre a Libras e a Língua Portuguesa (escrita) e que valorize as
experiências visuais da pessoa surda, pois “ A Pedagogia Visual inclui a Língua de Sinais
como um dos recursos dentro da comunicação e da educação” (CAMPELLO, 2007, p.130).
Bem como, trabalhar o processo de letramento das crianças surdas através
da dinâmica de jogos garante a ludicidade na ampliação do vocábulo de Libras e no
processo de aquisição da língua portuguesa escrita (que os surdos tanto consideram um

É pelo fato de o jogo ser um meio tão poderoso para a aprendizagem das crianças
que em todo lugar onde se consegue transformar em jogo a iniciação à leitura, ao cálculo
ou à ortografia, observa-se que as crianças se apaixonam por essas ocupações,
geralmente tidas como maçantes. (PIAGET, 1976, p. 160)
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processo penoso e árduo). Assim, o ensino torna-se prazeroso ao aprendiz, pois segundo

A segunda forma de utilização dos jogos prevê um apoio ao processo de
ensino/aprendizagem de Libras para pessoas ouvintes em qualquer idade, pois se trata de
um recurso a ser utilizado para que o processo de aquisição de uma nova língua aconteça
de forma lúdica. Os jogos contribuem para a ampliação do vocabulário, fixação das regras
fonológicas da LIBRAS, tais como: configuração de mão, ponto de articulação, movimento,
orientação e expressões não manuais.
Desta forma, o trabalho realizado pela equipe do projeto vincula-se à práxis
educativa no momento em que perpassa o âmbito da pesquisa e ganha forma na efetivação
e produção de jogos. Ainda, contribui para o processo de inclusão escolar do educando
surdo quando os jogos são utilizados em sala de aula como ação no processo de
ensino/aprendizagem, pois “nas relações entre teoria e prática, diremos que a primeira
depende da segunda, na medida em que a prática é fundamento da teoria, já que indica
com precisão e definição de desenvolvimento e progresso do conhecimento” (CAMPELLO,
2007, p.117).
Para Padilha (2010. P. 117) “A práxis educativa refere-se à uma realidade
concreta e supõe condições de produção e compreensão desta realidade e os diferentes
graus de consciência que podemos ter diante dela”.
Assim, os jogos desenvolvidos têm como base atuar como objeto transformador da
realidade escolar, contribuindo com o êxito na educação escolar e como forma de suprir
possíveis barreiras no processo de inclusão. Logo, os jogos adaptados em Libras
contribuem para a interação entre surdos e ouvintes e a valorização da língua de sinais a

Alunos surdos e ouvintes devem compartilhar conhecimentos na chamada escola
inclusiva, o que exige escolhas coerentes, tanto teóricas quanto no que se refere às práticas
pedagógicas. Esse é um dos focos possíveis para a discussão do papel da escola, da
formação docente e da democratização do ensino: alunos deficientes e não deficientes que
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partir do momento em que a informação será acessível na língua de uso da pessoa surda.

estão na sala de aula têm direito de aprender de acordo com suas peculiaridades e
necessidades (PADILHA, 2010, p. 114).

Procedimentos Adotados

A construção dos jogos adaptados é embasada na práxis educativa, assim as
produções realizadas pela equipe de trabalho são resultados de pesquisas e estudos
realizados em referências bibliográficas e troca de experiência com outra instituição que
também confeccionou os jogos. As orientações de confecção de jogos adaptados são
baseadas em publicações propostas pelo MEC e pela Fundação Catarinense de Educação
Especial-FCEE.
O processo de aplicação dos jogos pedagógicos nas escolas seguem etapas
minuciosas de execução, sendo tais: análise do ambiente, adequação dos objetivos
instrucionais, preparação e treinamento, por fim a execução e a avaliação das atividades.
Quanto ás oficinas destinadas ao público participante são divididas em duas
modalidades, atingindo públicos diferentes conforme interesse:
1) oficinas voltadas à confecção e orientações dos jogos didáticos adaptados;
2) oficinas destinadas ao uso/manuseio dos jogos adaptados.
As oficinas são previamente agendadas, organizadas e ministradas por uma
equipe de apoio que coordenará as atividades, tendo duração de 4h.
Após a construção dos jogos é realizado a divulgação dos mesmos como
forma de contribuição à ludicidade no processo de inclusão escolar.

completar o circuito.

Resultados
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Os jogos produzidos são aplicados na dinâmica de circuito em que cada grupo de

Atualmente o projeto já atendeu 380 participantes entre comunidade acadêmica e
comunidade externa. Desenvolvendo aproximadamente 62 jogos didáticos adaptados,
entre estes que os que possuem foco do no processo de ensino/aprendizagem de libras
são: 1. baralho em Libras (formar palavras com o alfabeto em Libras); 2.caixa de estímulos
(relação entre objeto, imagem e sinal); 3. Quem sou eu (inclui vocabulário do contexto
familiar); 4. sequência lógica (família); 5. charada da família; 6. correspondência das frutas
(uso da imagem com o sinal); 7. jogo da memória (objetos, alimentos, animais); 8.
Relacionando a configuração de mão (parâmetros fonológicos); 9. ampliando o vocabulário;
10. construção do dicionário em Libras; 11. livro de metáforas e expressões idiomáticas;
12. calculando em Libras (números); 13. Qual o ponto de articulação? (parâmetros
fonológicos) 14. Diferenciando sinais icônicos e arbitrários; 15. pares mínimos.
Pretende-se com tal projeto contribuir com a efetivação na inclusão educacional, bem
como auxiliar no processo de formação inicial e continuada de professores atuantes e/ou
em formação acadêmica.
Outra proposta é construir um acervo de jogos adaptados que possam ser
utilizados como apoio e estímulo da aprendizagem de diversos conceitos e aquisição de
novos conhecimentos para que assim, a pessoa com deficiência encontre atividades que

Figura 1 – jogo da memória
frutas

Figura 2 – correspondência das
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viabilizam a estimulação do intelecto de forma criativa, dinâmica e lúdica.

Considerações Finais

Até o presente momento as ações do projeto têm atingido os objetivos de
formas significativas, o que pode ser verificado mediante a grande participação e solicitação
de agendamento das oficinas, que contribuem com o caráter lúdico e auxiliam na práxis
educativa, pois conforme ALMEIDA (1981) a ludicidade é de grande relevância para a
formação do intelecto e como estimulo à participação em grupo.
Para o autor,
(...) o jogo é um procedimento didático altamente importante; é mais que um
passatempo; é um meio indispensável para promover a aprendizagem, disciplinar o
trabalho do aluno e incluir-lhe comportamentos básicos, necessários à formação de sua
personalidade. (ALMEIDA, 1981, p. 32)

Conclui-se que os jogos pedagógicos devem ser aplicados com benefício educativo
e, nunca serem utilizados apenas o “jogo pelo jogo”, pois a dinâmica de utilização deve
seguir uma forma correta, planejada e, com objetivos claros, de modo que, o aluno
realmente aprenda brincando e experimentando ações significativas ao seu contexto
educacional.
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PIAGET, JEAN. Psicologia e Pedagogia. 3. ed. (Trad. D. A. Lindoso e R. M. R.

PRODUÇÃO ESCRITA NA ESCOLA E NA VIDA
Mirian Schröder665 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Adriana Paula Hoff 666, Carolina Videira Cruz667,
Daiane Cristina Massirer 668, Marina Jakovacz669 e Vanessa Luana Schmitt 670

Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Alfabetização, leitura e escrita)
Modalidade: (Comunicação Oral)
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projeto

trabalhou

o

encaminhamento

da

produção

escrita

na

escola, envolvendo a consigna, a correção, a reescrita e a publicação do texto produzido
por meio de oficina ministrada a alunos e professores do 4° ano do Curso de Formação de
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Palavras-chave: escrita; consigna; correção.

Docentes. A fundamentação teórica deste projeto abarca: Geraldi (1997); Antunes
(2003; 2009); Riolfi et al (2010); Koch e Elias (2011); Dolz, Gagnon e Decândio (2010);
Marcuschi (2010); Costa-Hübes (2012) e Wachowicz (2015). Por meio de exemplos reais e
de acordo com uma visão interacionista da escrita, o público foi levado a refletir sobre a
temática explorada e a produzir propostas de produção escrita escolar condizentes com a
base teórica explorada. A preparação da oficina e a elaboração do material didático
ocorreram no LABEL - Laboratório de Ensino de Língua Portuguesa e de Línguas
Estrangeiras. A oficina foi ministrada no Colégio Estadual Eron Domingues, localizado em
Marechal Cândido Rondon-PR.
Apresentação
O Colégio Estadual Eron Domingues – colégio parceiro do PIBID-UNIOESTE,
representado pela professora Mirna Wismann e pela professora Cleide dos Santos,
manifestou interesse na realização de oficinas e minicursos voltados ao Curso de Formação
de Docentes. Parte da equipe do Projeto PIBID de Letras-Língua Portuguesa, considerando
as leituras, pesquisas e projetos desenvolvidos em 2016, dispôs-se a organizar e ministrar
uma oficina ao público-alvo na referida instituição de ensino.
Vale destacar que a equipe mencionada aplicou, no segundo semestre de 2016, o
Projeto de Ensino “Consciência Negra nos versos do Ensino Fundamental” com as turmas
dos 7° anos A, B, C e D e dos 8° anos A e D do referido colégio. Este Projeto foi
desenvolvido com aporte teórico similar ao da Oficina solicitada e, graças à realidade

escola e na vida” ter sido destinado a alunos do Ensino Médio, sua interferência incide
também sobre a formação continuada dos professores de Português que acompanharam
seus alunos, pois participaram da exposição e reflexão teórica, receberam material didático
pertinente e participaram das atividades propostas. Também participaram, como ouvintes,
alunas da Graduação em Letras em virtude destas estarem iniciando sua participação no
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vivenciada e aos problemas enfrentados, a equipe pode aprofundar sua base teórica para

PIBID-Subprojeto de Língua Portuguesa. Pelo exposto, o projeto apresenta-se como
relevante tanto para o atendimento à comunidade quanto para a própria formação do grupo
de colaboradores.

Procedimentos Adotados

Esta atividade extensionista consistiu na oferta de uma oficina com objetivo de
familiarizar os alunos do Ensino Médio, especificamente do Curso de Formação de
Docentes, tanto em relação ao encaminhamento da produção textual escolar quanto aos
procedimentos de correção, refacção e publicação desta produção. Primeiramente, a
equipe realizou reuniões para preparação da oficina e elaboração de material didático. Na
sequência, ministrou a oficina no colégio-alvo, especificamente na sala do 4° ano do Curso
de Formação de Docentes. Foram atendidos 29 alunos do Ensino Médio, 02 professoras
da Rede Pública e 03 graduandas em Letras. A oficina foi realizada por meio de
questionamentos orais e escritos, distribuição de handout e materiais de apoio pertinentes,
utilização de slides e exposição oral de toda a equipe. A organização temática foi distribuída
em sete tópicos:
1. Histórico do ensino de língua portuguesa:

A explanação abordou o trabalho de elaboração textual na escola ao longo do século
XX, por meio desta contextualização visou esclarecer a diversidade teórico-metodológica
inerente às práticas escolares de ensino de escrita (MARCUSCHI, 2010; SCHRÖDER,
2012; 2013).

anos 1980, o ensino de escrita focaliza a interação, assim, conforme a explicação
desenvolvida pela equipe, busca-se (ou se deveria buscar) a produção de texto para além
da redação escolar (GERALDI, 1997) e a escrita como atividade de interação para além do
exercício de escrita (COSTA-HÜBES, 2012),
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2. Visão interacionista de escrita:

3. Ensino de língua por meio de gêneros discursivos/textuais:

Durante a oficina, frisou-se a importância de trabalhar, em sala de aula, os diferentes
gêneros discursivos/textuais nas mais variadas formas de uso da língua materna, para
demonstrar que o texto não é um compilado de frases da norma padrão, mas sim que os
textos representam situações reais de comunicação e que possuem finalidades reais de
uso. Assim, este ensino da língua escrita deve ser “para além da frase, na sua forma textual
e como atividade interativa, a qual, por sua vez, é parte significativa da atuação social das
pessoas.” (ANTUNES, 2009, p. 209). Abordaram-se, neste tópico, a concepção bakhtiniana
de gêneros, suas características preponderantes “conteúdo temático, estilo e construção
composicional” (BAKHTIN, 1992, p. 279) e o ensino de escrita de gêneros.
4. Consigna:

Neste tópico, buscou-se responder uma pergunta central: como promover uma
proposta de produção textual como real atividade de interação por meio de uma consigna
completa? A concretização de uma consigna de produção textual na qual o professor se
mostre claramente adepto e praticante do sociointeracionismo na educação deve conter os
seguintes pontos, segundo Costa-Hubbes (2012): gênero, interlocutor, tema, finalidade e
estratégias. Este conteúdo dialoga claramente com as postulações de Geraldi (1997) ao
afirmar que, na produção de um texto real, o autor deve se posicionar como tal, que ele
tenha o que dizer, um leitor para quem dizer e um motivo para concretizar sua enunciação
se utilizando das estratégias próprias.
Nesse sentido, as palavras que organizam os encaminhamentos de produção de
texto na escola são selecionadas em função do gênero, da enunciação que se quer

determinadas pelo contexto (COSTA-HÜBES, 2012, p.5)
5. Correção/avaliação:

Para Riolfi et al (2010), ocorrem muitos equívocos durante a correção de produções
textuais escolares, dentre eles, a correção insuficiente, a falta de conhecimentos para
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provocar, enfim, do(s) interlocutor(es), ou seja, dos alunos, visto que é por meio dela que o

realizar uma correção eficaz e a falta de reflexão, por parte dos alunos, dos erros cometidos
na produção. Pensando na dificuldade que os professores encontram em avaliar os textos
de seus alunos, a equipe se valeu da proposta hierárquica “discurso, sequências textuais e
gramática” de Wachowicz (2015, p.20). Desta forma, há muitos elementos a serem
avaliados, entre eles: o controle do contexto (qual gênero e tema é apropriado para
determinada situação de produção), estrutura textual ( o emprego correto das sequências
textuais dentro de determinado texto com o seu gênero), e as opções gramaticais ( com
base no gênero textual e nas sequências, o aluno fará uso de determinadas escolhas
gramaticais em detrimento de outras).

Neste tópico, também foram diferenciados os

conceitos de reescrita, reestruturação, avaliação prospectiva e avaliação retrospectiva;
foram abordados os 10 passos propostos por Riolfi et al (2010) acerca de diagnóstico e
correção de produções textuais, bem como foi explicitada a importância do erro (DOLZ;
GAGNON; DECÂNDIO, 2010) revelado na correção, seja como dificuldade do discente,
seja como problema no encaminhamento.
6. Refacção:

Riolfi et al (2010) justificam a importância da reescrita de textos ao comparar fala e
escrita. Segundo os autores, a fala é imediata, não há como ser apagada, mas como locutor
e interlocutor estão presentes é possível que o enunciado seja reformulado quantas vezes
forem necessárias até que ocorra a compreensão por parte do receptor. Por outro lado, o
texto escrito, assim que publicado, não pode ser modificado e não há autor presente para
explicá-lo, de forma que o texto deve ser compreendido por si mesmo. Também foi
abordada, neste tópico, uma sequência didática acerca da refacção.

elementos necessários à elaboração de consignas que encaminhem produção textual
escolar e de arcabouço teórico pertinente ao ensino de escrita numa perspectiva
sociointeracionista (MARCUSCHI, 2010; KOCH, ELIAS, 2011; ANTUNES, 2009; 2003), é
intrínseca a relação produção-refacção-publicação. Esta constatação foi explicitada a partir
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7. Publicação:

do relato pontual do Projeto “Consciência Negra nos versos do Ensino Fundamental”
desenvolvido pela equipe no ano anterior.

Resultados

Com o desenvolvimento deste projeto de extensão, foi possível:
- Atender a uma solicitação encaminhada por uma escola da rede pública de ensino,
ampliando a atuação do campus de Marechal Cândido Rondon na comunidade regional e
intensificando a relação entre a Unioeste/Curso de Letras e o Colégio (parceiro do PIBID e
local de estágio de língua materna e estrangeira);
- Fomentar melhor interlocução entre docentes (da Unioeste e do Colégio-alvo),
pibidianos e alunos formandos do Curso de Formação de Docentes: todos os envolvidos
puderam aperfeiçoar seus conhecimentos, seja em termos teóricos, seja em termos de
prática docente;
- Propiciar formação continuada entre os colaboradores, uma vez que foram
realizadas reuniões para discussão teórica e preparação da oficina e do material: a equipe
releu textos empregados, refletiu sobre a prática realizada e vivenciou a prática docente;
- Socializar os resultados por meio da participação no SEU 2017: a construção deste
resumo expandido em conjunto e a participação no Seminário são fundamentais para a
formação acadêmica da equipe e para a concretização de atividades de extensão da
Unioeste.

concebido e efetivado. A oficina foi elaborada para um público específico e foi
cuidadosamente construída para tal, do começo ao fim. Acredita-se que cumpriu com o
objetivo de um curso de extensão – o de atender a comunidade, nas suas necessidades e
especificidades, aproximando-a da universidade. O retorno da equipe pedagógica
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Considerações Finais

responsável pelo Curso de Formação de Docentes foi extremamente positivo, a ponto de
serem solicitadas novas oficinas que atinjam não só os formandos, mas também os alunos
do 1°, 2° e 3° ano do referido curso.

Forma(s) de contato com a ação

(45)3284-7878 - Colegiado do Curso de Letras E-mail: letrasmcr@hotmail.com

Número da Correspondência Registrada (CR)
50430/2017
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Palavras-chave: educação especial; ensino superior; acessibilidade.

são também objetivos do PEE. Resultados significativos têm sido alcançados nos vinte
anos de atuação.

Apresentação

Configurado como um programa permanente de extensão universitária, a Educação
Especial na Unioeste é realizada pelo Programa Institucional de Ações Relativas às
Pessoas com Necessidades Especiais, chamado de Programa de Educação Especial –
PEE, tendo seu início em julho de 1997, oficializado com a Resolução nº 323/1997 – CEPE,
de 21 de agosto de 1997.
O chamado cotidianamente de PEE – Programa de Educação Especial possui um
colegiado do qual faz parte a Comunidade Externa, com representantes membros de
Associações de Pessoas com Deficiência e dos serviços de Educação Especial da rede
municipal e estadual de ensino, uma vez que a característica do PEE é a articulação com
os movimentos sociais da área, com a Educação Básica e com a formação continuada de
professores. Dentre seus objetivos, encontra-se primeiramente o provimento de condições
de acesso e permanência das pessoas com deficiência ao ensino superior. Essa
responsabilidade está manifesta na oferta de serviços que concretizam condições de
acessibilidade ao conhecimento científico de acordo com os currículos dos cursos de
graduação e de pós-graduação.
Assim, a atuação de profissionais Tradutores Intérpretes de Libras, a adaptação dos
textos científicos, o apoio pedagógico com Técnicos para leitura e transcrição de aulas,

permanentes do PEE.
Destaca-se que o PEE está presente nos cinco campi da Unioeste, com a
organização, a oferta dos serviços e os profissionais de acordo com as necessidades que
se apresentam. Ainda, ações de regulamentação interna do Programa, promoção de
acessibilidade nos espaços universitários e a disseminação dos estudos através de
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reuniões com docentes dos Colegiados de Cursos, a promoção de eventos científicos e a

publicação de livros constituem atividades que envolvem toda a equipe de trabalho e o
Colegiado do PEE (UNIOESTE, 2002; 2016; PEE, 2006; 2008; 2013; 2014; 2015).
A relação com as pessoas com deficiência, a oferta e a organização de serviços
citados aos acadêmicos com deficiência, bem como a avaliação dessas ações, desafiaram
os membros do Programa ao estudo e à pesquisa, o que resultou no conhecimento e
aprofundamento da Psicologia Histórico Cultural, mais especificamente, nos “Fundamentos
de Defectologia”, de autoria de Lev S. Vigotski, que se encontra no tomo cinco “Obras
Completas” (VIGOTSKI, 1997), que reúne artigos do autor sobre a Educação Especial.
Os fundamentos da Psicologia Histórico Cultural em relação aos processos de
aprendizagem e de desenvolvimento superam a visão biológica tradicional. Particularmente
em relação à deficiência, ocorre uma mudança completa de concepção que conduz a
práticas sociais e pedagógicas anteriormente não concebidas, isto porque o enfoque
místico e biológico colocava incapacidade nas pessoas, sendo fatalista e determinista em
relação ao futuro das pessoas com deficiência.
É importante destacar que, a respeito das concepções históricas da deficiência e das
formas de tratamento dispensado às pessoas com deficiência, muitos pesquisadores
apresentam estudos aprofundados, os quais possibilitam a compreensão da invisibilidade
de tais pessoas na sociedade atual, assim como a formação do conceito de sua
incapacidade (BARROCO, 2007; BIANCHETTI, 1998; CARVALHO, 2003, 2009; SILVA;
1986; SILVEIRA BUENO, 1993).
Avançar com a visão vigotskiana da deficiência tem significado aos membros do PEE
a necessidade de aprimorar seus procedimentos na visão de uma educação realmente

Esta reflexão sobre a prática incentiva os membros do PEE à produção de artigos
científicos, a promoção de grupos de estudo e Seminários e sua participação em
Congressos da área, divulgando os estudos e realizando interlocução com Programas de
outras Universidades, assim como, a pesquisa de seus membros em sua formação em nível
de Mestrado e Doutorado.
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inclusiva, particularmente em relação às suas crenças a respeito da identidade, da

Procedimentos Adotados

Os acadêmicos e os Docentes surdos contam com o acompanhamento de
profissionais Tradutores Intérpretes de Libras nas aulas e em outras atividades, como
palestras e eventos.
Quanto à adaptação dos textos científicos aos acadêmicos cegos ou com visão
reduzida, o processo é realizado pelos Estagiários do PEE e pelos Bolsistas de Extensão.
O processo inicia com o encaminhamento dos textos pelos Docentes, sendo escaneados
com o uso de software ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition; em seguida, faz-se a
correção ortográfica, pois nem todas as palavras ficam corretas no escaneamento,
seguindo-se os procedimentos específicos de paginação, notas de rodapé e formatação
para a adequada leitura pelos softwares ledores de tela que são utilizados; os textos prontos
com as normas da ABNT são enviados por e-mail aos acadêmicos.
O apoio pedagógico com Técnicos para leitura e transcrição de aulas é
disponibilizado aos acadêmicos que apresentam necessidades específicas, como no caso
de dislexia, tetraplegia e tetraparesia, com comprometimento dos membros superiores e
afasia, ou outras situações de dificuldades no processo de estudo e aprendizagem. O
Técnico Transcritor / Ledor acompanha o acadêmico nas aulas e nos horários de apoio
didático prestado pelo seu professor, assim como também em horários de estudo
necessários (IACONO et al, 2014; 2016).
A presença de acadêmicos com deficiência na sala de aula requer um olhar

Cursos, expondo as formas de atendimento às necessidades especiais dos acadêmicos,
as adaptações curriculares necessárias, as formas de avaliação e a dilação do tempo de
provas, abrindo um canal de diálogo que se estende pelo período do Curso.
Promoção de eventos científicos tem sido uma constante no PEE em parceria com
Secretarias Municipais de Educação, Núcleos Regionais de Educação e Associações de
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diferenciado do Docente com base em conhecimentos que nem sempre ele possui. Para

Pessoas com Deficiência, destacando-se o Seminário do PEE, realizado a cada dois anos
e que teve a sua décima segunda edição em 2016.
A contribuição nos processos de formação continuada de professores tem ocorrido
junto ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, convênio da Unioeste com a
Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no qual a formação em Educação Especial
é realizada pelos membros do PEE. Também em Secretarias Municipais de Educação e
Escolas públicas são realizadas palestras e grupos de estudo sobre a área.
A promoção de acessibilidade nos espaços universitários é constante no
acompanhamento às reformas de prédios, espaços de estacionamento, linhas-guias, enfim,
toda a estrutura arquitetônica.

Resultados
As várias ações que constituem os espaços de atuação do PEE são
continuamente avaliadas pela equipe interna e pelo Colegiado do Programa, apontando os
desafios a serem enfrentados para alcançar excelência nos resultados.
O diálogo com os acadêmicos com deficiência tem permitido superar
eventuais falhas e aprimorar os materiais adaptados; as atividades de apoio, e os
resultados apresentam-se na aprovação dos estudos nas disciplinas cursadas.
As contínuas solicitações para participar de atividades de formação
continuada de professores para a Educação Especial demonstram o reconhecimento da
qualidade dos estudos e pesquisas realizados pelos integrantes do PEE. Destaca-se, ainda,

Considerações Finais
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que a participação nos eventos do Programa excede o número de vagas abertas, com

No percurso de seus vinte anos de atuação, o PEE tem prestado um serviço
extensionista significativo na mobilização das pessoas com deficiência, abrindo-lhes a
perspectiva e as possibilidades de adentrar ao ensino superior.
Para além desta questão, tem articulado a função da universidade em seus três
pilares, a extensão, a pesquisa e o ensino. Suas atividades têm apresentado reais
contribuições ao segmento das pessoas com deficiência em virtude desta unidade, pela
qual, e por meio da extensão, o Programa integra-se em atividades da sociedade civil e da
rede pública municipal e estadual de Educação Básica, primando pelo direito dessas
pessoas em todos os níveis de ensino. E em movimento contrário, a sociedade civil e outros
setores públicos estão presentes nas atividades do PEE. Concomitantemente atua
diretamente em ações didáticos-pedagógicas junto aos diversos setores da Unioeste. O
conjunto das ações é fundamentado por atividades de pesquisas e estudos realizados pela
equipe deste Programa.

Forma(s) de contato com a ação
PEE – Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades
Especiais: peeunioeste@gmail.com; (45) 3220-7370; www.unioeste.br/pee; Professora
Doutora Lucia Terezinha Zanato Tureck (lutureck@gmail.com).

Número da Correspondência Registrada (CR)

BARROCO, Sonia Mari Shima. A educação especial do novo homem soviético e
a Psicologia de L. S. Vigotski: implicações e contribuições para a psicologia e educação
atuais. Tese de Doutorado. UNESP, Araraquara, 2007.
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PROGRAMA DE ENSINO DE LITERATURA E CULTURA – PELCA
Gilmei Francisco Fleck 687 (Coordenador do PELCA)
Participantes: Leila Shaí Del Pozo González 688

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Formação de professores
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Literatura e Cultura; Ensino; Interdisciplinaridade.
Resumo

O PELCA promove a complementação e aprofundamento de estudos na área de
Literatura e Cultura aos acadêmicos da Unioeste e demais instituições de ensino superior,
médio e fundamental, bem como oportunizar a formação continuada de professores da rede
municipal, estadual e particular de ensino de Cascavel e região, mediante ações
extensionistas. Deseja-se contribuir para a formação do leitor mais crítico e cidadão

O PELCA – Programa de Ensino de Literatura e Cultura – é uma iniciativa
extensionista que busca congregar diversas ações da área de Literatura e Cultura
efetuadas pelos diferentes projetos que dão sustentabilidade ao Programa proposto. A

687

Pós-doutor em Literatura Comparada e Tradução pela UVigo- Espanha. Docente da Universidade

Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel. E-mail: chicofleck@yahoo.com.br.
688

Mestre em Letras pela UNIOESTE (2017). Graduanda em Letras (Português/Inglês) pela

UNIOESTE, Cascavel. E-mail: leilashai@hotmail.com.
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consciente da essência híbrida e mestiça que caracteriza a cultura latino-americana.

formação do profissional de educação que em suas atividades venha a incluir a prática da
análise textual – como é o caso dos professores e acadêmicos do curso de Letras – deve
criar um espaço de discussão que se volte para a formação de leitores críticos, capazes de
compreender este processo de elaboração do texto literário, sua aprendizagem e seu
ensino, para, daí, aperfeiçoar as técnicas de compreensão leitora. Por meio das ações
deste Programa, com seus vários projetos busca-se contribuir, não só na formação de
leitores, mas no aperfeiçoamento dos propósitos do Ensino visados no Curso de Letras,
bem como na formação de profissionais e pesquisadores mais qualificados que venham,
de fato, a gerar conhecimento, pelo emprego das teorias estudadas e de uma formação
continuada oferecida aos professores da rede pública e privada de nossa região. O
Programa permanente zela pela permanência das práticas que buscam resgatar o
importante papel da literatura nos diferentes níveis de ensino, levando a leitura do texto
literário a ocupar, novamente, um espaço relevante na formação do leitor já nos primeiros
anos escolares, bem como incentivar a inclusão de aulas de Cultura nas escolas, a fim de
promover a alteridade entre os cidadãos e os povos latino-americanos.
O objetivo geral das ações do PELCA é de oportunizar à comunidade acadêmica,
tanto aos profissionais da área de educação e afins quanto à população em geral, acesso
aos resultados alcançados no Ensino e na Pesquisa – efetivados na Unioeste – no que
tange aos estudos Literários e Culturais –, por meio de projetos, cursos e uma série de
ações extensionistas oferecidos para a comunidade pensando na formação de profissionais
mais instrumentalizados para a formação de leitores críticos e de cidadãos conscientes da
essência híbrida e mestiça de sua cultura.

do discurso presente em textos em prosa, líricos e dramáticos por meio do estudo e
aplicação prática das teorias contemporâneas de análise literária.
- Incentivar a prática da leitura e a prática da abordagem ao texto literário nas
escolas, a fim de instigar a formação do hábito da leitura e subsidiar atividades educativas
promovidas pelos professores.
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Já nos objetivos específicos temos:

- Rever aspectos da formação dos povos europeus que colonizaram a América com
suas manifestações culturais, especialmente aquelas que influenciaram a formação cultural
das nações do Novo Mundo, oriundas do intenso processo de mestiçagem e hibridização
das manifestações culturais das diferentes etnias que integram a atual configuração dos
povos americanos.

Procedimentos Adotados

O PELCA apoia-se em três grandes projetos permanentes, a saber:
- ESTUDOS DAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANÁLISE LITERÁRIA.
- LITERATÓRIO: A LITERATURA EM PRÁTICA NAS ESCOLAS
- LITERATURA, HISTÓRIA, MEMÓRIA E SOCIEDADE: ESTUDOS DAS INTERRELAÇÕES E SUAS DINÂMICAS
Esse conjunto de ações configura o Programa de Ensino de Literatura e Cultura –
PELCA – uma realidade que contribui significativamente para ampliar a qualidade do curso
de letras. As ações extensionistas da universidade junto à comunidade propiciam a
formação de profissionais nos cursos de licenciatura da Unioeste e também de um cidadão
mais pleno.

Resultados
O PELCA objetiva contribuir para a formação de leitores críticos e profissionais mais

entre Ensino/Pesquisa Extensão, que são os principais eixos de atuação da universidade
pública. Com a realização das atividades extensionistas ancoradas neste programa,
contribui-se para a revitalização do emprego do texto literário na prática educacional, na
formação de leitores capazes de abordar o texto literário e dele extrair seus significados
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capacitados, instrumentalizados para proceder à abordagens ao texto literário de posse de

mais relevantes, auxiliando na formação do gosto pela leitura e de profissionais da área da
educação instrumentalizados à abordagem ao texto literário.
Busca-se contribuir de forma relevante na conscientização da necessidade de
abordar a competência cultural como um componente indissociável do processo de ensino
de línguas estrangeiras Neste espaço maior, questões como a não-compreensão dos
fenômenos de mestiçagem e hibridização de hábitos e costumes presentes em todas as
nações americanas segue criando impasses a uma verdadeira conscientização de que
nossa riqueza cultural consiste, essencialmente, nestes traços que ainda geram
sentimentos de racismo, menosprezo etc. na sociedade estratificada da qual fizemos parte,
podendo, inclusive, alterar significativamente tal realidade.
As ações propostas neste programa primam pela interação das esferas do Ensino,
da Pesquisa e da Extensão que constituem as macro instâncias da universidade pública.
Considerações Finais

Busca-se, com a implementação do PELCA, aperfeiçoar a capacidade de análise do
texto literário, como prática prazerosa, por meio do emprego de teorias que alicercem tal
prática e incentivar os estudos multiculturais no âmbito escolar para promover o
reconhecimento do outro como seu semelhante, apesar das diferenças. Oportuniza-se um
espaço dentro da universidade no qual atividades de abordagem ao multiculturalismo e de
prática de leitura crítica são discutidas, estudadas e aplicadas continuamente sob a
orientação de um profissional capacitado para tal. Obter o pleno conhecimento e domínio

literário, por sua natureza aberta, um dos meios mais preciosos para seu aprendizado que,
necessariamente, começa pelo incentivo à leitura nos primeiros anos de formação escolar,
uma ação apoiada e incentivada pelo PELCA. Ao voltar-se para a competência intercultural
valoriza-se a capacidade de estabilizar a própria identidade no processo de mediação entre
culturas e a de ajudar a outras pessoas a estabilizar a sua, produzindo um estranhamento
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da arte de ler constitui-se em uma caminhada, um processo em que cada novo passo

mínimo, isto se dando graças ao reconhecimento da alteridade que se materializa com uma
visão crítica da cultura do próximo, de sua sociedade, tanto presente quando passada. Ao
promover a integração dos três eixos de ação da universidade pública – ensino, pesquisa
e extensão – o PELCA preocupa-se também com o espaço apropriado para a divulgação e
difusão dos conhecimentos gerados nessas instâncias e nos diferentes segmentos da
universidade, incluindo em suas ações a promoção dos eventos anuais: “Seminário
Nacional de Literatura, História e Memória” e o “Simpósio de Pesquisa em Letras da
Unioeste”. Tais ações são promovidas pelos integrantes do Colegiado de Letras, do CECA,
do Mestrado em Letras e pelos membros do grupo de pesquisa “Confluências da ficção,
história e memória na literatura”, com suas três linhas de pesquisa: “Literatura, cultura e
ensino”; “Literatura, história e memória” e “Linguagem literária e interfaces sociais: estudos
comparados”, vinculadas ao Programa de Pós-graduação strictu sensu – Mestrado em
Letras da Unioste/Cascavel. Da realização destes eventos surgem publicações como os
Anais e a Revista de Literatura, História e Memória que possibilitam uma maior
permanência do teor das discussões realizadas nos eventos e sua circulação por outras
Instituições de Ensino e Programas de Pós-graduação.

Forma(s) de contato com a ação
Colegiado do Curso de Letras (Cascavel) – Fone: (45) 3220-3000 / Ramal: 3162
Coordenador do Programa PELCA – e-mail: chicofleck@yahoo.com.br

Educación y desarrollo. Chile. Ano 1, n.1, marzo de 2000. Disponible en: http://www.
members.lycos.co.uk/tomaustin/ant/cultura.htm. Accedido el 16/08/2008.
GARCÍA SANTA-CECILIA, A. El currículo de español como lengua extranjera.
Madrid: Edelsa, 1995.
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com a Ação

PROGRAMA E PROJETO INDIOS
Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações Solidárias
Hayrton Francis Ximenes de Andrade689 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Sergio Luiz Winkert 690, Thais Alves Ferreira691, Jocieli Dezordi
Zuchi692, Matheus Paiva da Rocha693
Área Temática: Trabalho
Linha de Extensão: Organizações da sociedade civil e movimentos sociais
populares
Modalidade: Comunicação Oral

Resumo

O programa INDIOS é uma atividade de extensão registrada na PROEX/UNIOESTE
- CR 37775/2012, e funciona como um Bureau de Projetos voltados a Economia Solidária
e a Agroecologia. Suas atividades são articuladas com o ensino e a pesquisa. A finalidade
689
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Página

1328

Palavras-chave: Incubadora; Direitos Institucionais; Organizações Solidárias.

principal é fortalecer junto à comunidade local e regional a presença da UNIOESTE como
produtora e difusora de conhecimentos voltados às demandas e necessidades sociais,
contribuindo para a construção do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Tais
projetos buscam auxiliar o grupamento beneficiado na geração de trabalho e renda. A
metodologia utilizada leva em conta a construção coletiva do conhecimento, valorizando as
práticas históricas dos sujeitos, gerando protagonismo do público envolvido.

Apresentação
O Programa da Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações Solidárias INDIOS faz a gestão de um conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão
(cursos, eventos, prestação de serviços), a ele ligados. Funciona como um verdadeiro
bureau de projetos voltados a Economia Solidária e a Agroecologia. Tem caráter orgânicoinstitucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum (geração de
trabalho e renda e a segurança alimentar), e vem sendo executado de forma contínua e
permanente com resultados apresentados a curto, a médio e longo prazo.
A finalidade principal do projeto INDIOS é fortalecer junto à comunidade local e
regional a presença da UNIOESTE como produtora e difusora de conhecimentos voltados
às demandas e necessidades sociais, contribuindo para a construção do desenvolvimento
econômico, social e ambiental, proporcionando aos grupos solidários uma alternativa de
trabalho e renda, orientando e auxiliando na inserção na cadeia produtiva.

auxilio aos grupamentos; O Projeto PRACATUM – é um projeto que trabalha com a
diversidade cultural e suas manifestações. O projeto RESA – é um projeto que faz parte do
Programa Universidade Sem Fronteira; O IOCA – é um projeto que visa desenvolver a
cultura e as artes e o COLA- que é um ciclo de oficinas de Lazer e Artes, entre outros.
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Os projetos ligados ao programa INDIOS são: O Projeto INDIOS – foi o projeto que

Suas atividades estão fundadas nas articulações de diversas temáticas oriundas do
Trabalho. A Economia Solidária, os Direitos Humanos e Sociais, a Educação Popular, a
Diversidade Cultural, o Esporte como meio de Inclusão Social, o Turismo de Base
Comunitária, a Agroecologia, o Desenvolvimento Sustentável e as Tecnologias Sociais
Apropriadas, são algumas das temáticas abordadas, na formação dos sujeitos.

Desenvolvem ações que atendam as demandas sócio-ambientais advindas das
comunidades rurais, periurbanas e urbanas que são atendidas nos projetos ligados ao
programa. Atua de forma articulada, com amplas possibilidades de aumento e envolvimento
da sociedade civil organizada como parceiras do poder público, no desenvolvimento de
suas políticas participativas.

Os projetos ligados ao programa visam instrumentalizar os agricultores familiares da
região, principalmente os grupamentos atendidos no projeto INDIOS (RESA, CITUR,
PRACATUM, IOCA, COLA) entre outros. Como resultado espera-se: auxiliar no
cumprimento do papel da UNIOESTE no desenvolvimento da região e; colaborar na
geração trabalho e renda a partir do estímulo as práticas da economia popular solidária,
provocando nas pessoas envolvidas o surgimento de capacidades, potencialidades,
vocações e habilidades para que possam se organizar, produzir e servir as pessoas,
visando atender as necessidades e interesses da comunidade local e externa.

beneficiada, etc.
Aplica metodologias próprias e adequadas de inserção e empoderamento social.
Advindas dos princípios da economia solidária, busca caminhos que possam ajudar os
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Procedimentos Adotados

grupamentos de artesãos e agricultores familiares incubados, a se organizarem. Tem
atendido grupamentos dos municípios de Missal, São Miguel do Iguaçu, Ramilândia e
principalmente de Foz do Iguaçu.

A metodologia utilizada levará em conta a construção coletiva do conhecimento,
valorizando as práticas históricas dos sujeitos, gerando protagonismo do público envolvido.
Inicialmente será composta uma equipe multidisciplinar de coordenação ou grupo de
trabalho solidário do projeto, que terá como função gestionar o projeto e apontar as
diretrizes da equipe de trabalho. OFICINAS: nas oficinas utilizam-se como ferramentas
metodológicas: a visualização, a problematização, os trabalhos em grupo, apresentação
em plenária, dinâmicas de grupo, ou seja, atividades para aprender fazendo. CURSOS:
Cada módulo contará com uma etapa teórica (4 horas), orientada por um conteúdo
programático que abordará temas despertando nos seus beneficiários a organização, o
resgate cultural e a formação cidadã voltadas para a Agroecologia e o desenvolvimento do
Turismo de base Sustentável e com Inclusão Social. ENCONTROS: Os encontros reunirão
representantes dos beneficiários do projeto, com o objetivo de formação e troca de
experiências servindo ainda como espaço de debate entre organizações de agricultores,
assessoria e Universidade. INTERCÂMBIOS E VIVÊNCIAS: Os intercâmbios são uma
oportunidade de compartilhamento com outras Incubadoras Tecnológicas com princípios
voltados a Economia Solidaria de propostas, idéias e práticas no âmbito das temáticas
abordadas, ou seja, economia solidária, educação e alfabetização sócio ambiental, os

que possa oferecer novos referenciais possibilitando a ampliação da visão da importância
dos alimentos produzidos de forma sustentável para viabilização de canais alternativos de
mercado e a agregação de valor aos alimentos. Nossa metodologia parte de uma visão
interdisciplinar e multidisciplinar caracterizando de forma holística e popular o
conhecimento.
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alimentos saudáveis e adequados, inclusão social e turismo sustentável em espaços rurais

NOSSOS RESULTADOS ESPERADOS:

No aspecto sócio-econômico o projeto pretende continuar instrumentalizando as
famílias de agricultores familiares, de artesãos e de costureiras para que possam
autogestionar o processo de ecologização de seus sistemas produtivos e ter aumentado o
acesso aos programas e políticas públicas de apoio a agricultura familiar agroecológica e
de fomento ao turismo de base sustentável no espaço rural e de comunidades urbanas,
periurbanas e rurais, para propiciar frentes de geração trabalho e renda através da inclusão
social.
Do ponto de vista metodológico espera-se que o presente projeto venha propiciar
o desenvolvimento de novos parâmetros de avaliação e monitoramento do processo de
transição agroecológica e na formação e consolidação de designers associativos e
cooperativos de comunidades rurais e urbanas, tanto no espaço das unidades produtivas,
como nos grupos de base organizados e no âmbito do projeto; a ampliar de forma
expressiva, o número de assessores (as), técnicos (as) e agricultores (as) capacitados para
trabalhar com grupos ecológicos, processos de autogestão e inclusão social, de
identificação e organização participativa e solidária, de geração de emprego e renda e de
desenvolvimento sustentável do turismo, em busca de mercados locais para a
comercialização de seus produtos e serviços.
ALGUMAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS ADOTADAS:
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PROGRAMA MICROSCÓPIO VIRTUAL: ANÁLISE DAS ETAPAS CONCLUÍDAS
Rose Meire Costa Brancalhão694 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Bernardo de Lima695, Ângelo Antônio Gonçalves de Quadros2, Marília
Carla Cavéquia2, Nycolle Louise Klein Ottoni Guedes2, Ednéia Fátima Brambilla
Torquato3, Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro696, Célia Cristina Beu3
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Histologia; Educação Virtual; Microscópio

Resumo

A análise microscópica de lâminas possibilita aos acadêmicos de graduação a ampla
capacidade de adquirir conhecimentos dentro das áreas de Citologia, Embriologia e
Histologia, principalmente. Desde 2009, o Projeto Microscópio Virtual de Histologia vem
sendo desenvolvido e aperfeiçoado por acadêmicos de Medicina da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná, Campus de Cascavel, em conjunto com docentes da disciplina de

inúmeros aperfeiçoamentos foram disponibilizados para que os beneficiados pelo Projeto
pudessem, além de conhecimento, ganhar mais praticidade, agilidade e didática em seu
estudo de Biologia Tecidual. Em Junho de 2012, o website “Microscópio Virtual” foi lançado
ao público universitário. A ideia inicial era atingir, principalmente, os acadêmicos das áreas

694
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696
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Biologia Celular, Tecidual e do Desenvolvimento Humano. Inúmeras ações já foram

de Ciências da Saúde e Biológicas dos cinco campi da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná. Porém, com o advento das redes sociais e a facilidade de comunicação via internet,
em dois anos o site chegou a um milhão de visitantes, ultrapassando todas as expectativas
pensadas para a atividade. A partir disso, em 2014, o projeto de extensão passou para a
modalidade Programa de Extensão, ganhando novas atividades e diversas ações paralelas
para que novos horizontes fossem criados e estratégias didáticas fossem inclusas de forma
a tornar ainda mais atraente as formas de angariar conhecimentos nas áreas atingidas pelo
programa. A inclusão de Biologia Celular e de Microscopia, a ampliação do acesso através
da tradução do website para as línguas inglesa e espanhola, a reanálise das imagens
dispostas no site a fim de visualizar melhorias na didática empregada pelo ambiente virtual,
inclusão de pesquisas de opinião e readequação do link de reclamações, elogios e
sugestões estão entre os objetivos para a nova fase do programa. De agosto de 2014 a
maio de 2017, foram feitas as adequações pontuais, como a inclusão de novas categorias
(A Célula, O Microscópio Óptico), além de encontros entre os integrantes para reformulação
do site (nova plataforma do banco de imagens), ampliação das atividades (site com
disponibilidade em outras línguas como o inglês e o espanhol) e conclusão de atividades
iniciadas em outros períodos. Atualmente, o site já foi visitado por mais de 3 milhões e 200
mil pessoas e só comprova a necessidade de se manter esse programa de extensão
universitária, que promove além de conhecimento, a divulgação da Universidade como
fomentadora dos processos de ensino e aprendizagem.

forma integrada e harmônica, responsáveis pelas manifestações vitais do organismo. Ao
nível macroscópico estão sistemas e órgãos e ao microscópico estão tecidos e células
(Alberts et al., 2002).
No conhecimento de Biologia Tecidual, a análise microscópica de lâminas
histológicas é essencial na compreensão de sua organização morfológica. Entretanto, para
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que este estudo ocorra é necessário o uso do microscópio de luz, ferramenta nem sempre
disponível aos estudantes que se utilizam frequentemente, em estudos extraclasses, de
Atlas de histologia e outros atlas digitais disponíveis na internet.
A análise microscópica de lâminas vem possibilitando aos acadêmicos de graduação
a ampla capacidade de adquirir conhecimentos dentro das áreas de Citologia, Embriologia
e Histologia, principalmente. Desde 2009, o Projeto Microscópio Virtual de Histologia vem
sendo desenvolvido e aperfeiçoado por acadêmicos de Medicina da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná, Campus de Cascavel, em conjunto com docentes da disciplina de
Biologia Celular, Tecidual e do Desenvolvimento Humano.
O desenvolvimento desse Programa, teve enfoque inicial nos tecidos corpóreos e
vem se apresentando como uma importante ferramenta metodológica de apoio aos
processos de ensino e aprendizagem nesta área do conhecimento humano, pois difunde
conhecimentos e democratiza o acesso à informação, ampliando a aprendizagem da
temática abordada.
O ambiente virtual possibilita, ainda, difundir detalhes morfológicos didaticamente
estratégicos, o que colabora na resolução de lacunas encontradas no atual sistema de
ensino de Histologia. Além disso, permite ao indivíduo relembrar o aspecto histológico
normal, diante da morfologia patológica, observadas em outras disciplinas. Ainda, pode ser
considerado uma fonte alternativa de saber científico, propiciando ampliação de
conhecimentos, que, disponível na rede mundial de computadores, possibilitará aos
estudantes um valioso apoio no estudo microscópico.

importância da compreensão da estrutura tecidual de diversos órgãos corpóreos no
conhecimento acadêmico, o Programa Microscópio Virtual vem reformulando seus
objetivos e em sua atual fase incluiu conteúdos relacionados à Biologia Celular e à
Microscopia; motivou o aluno para o estudo, trazendo conteúdos significativos e
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compreensíveis, além de métodos adequados, o que certamente auxiliará o processo de
ensino e aprendizagem; e, reanalisou as imagens dispostas no site a fim de visualizar
melhorias na didática empregada pelo ambiente virtual.

Resultados

Atualmente, na análise do contador de visitas do site, o mesmo já foi visitado por
mais de 3.210.379 pessoas (Figura 01) e só comprova a necessidade de se manter esse
programa de extensão universitária, que promove além de conhecimento, a divulgação da

Considerações Finais
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Universidade como fomentadora dos processos de ensino e aprendizagem.

O Microscópio Virtual corrobora uma ação transformadora dos acadêmicos das
ciências biológicas e da saúde, que participam das ações, incentivando-os a compartilhar
conhecimentos com os demais estudantes das áreas contempladas, promovendo a
inclusão educacional e intelectual, além da construção de um compromisso que vise o
auxílio ao estudo, bem como o incentivo à pesquisa. A continuidade das ações do Programa
é justificada pela importância adquirida pelo assunto e pelo fato de se tornar uma “vitrine”
on line para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, visto que, o site, é disponibilizado
na internet, de forma ilimitada, sendo acessado por todo e qualquer interessado em Biologia
Tecidual, em qualquer lugar do mundo, tornando a Universidade e suas ações de extensão
conhecidas em vários lugares.
O Microscópio Virtual é, sem dúvida, um excelente método para o estudo da biologia
tecidual. Nos últimos anos, durante a realização das primeiras fases do projeto, muito se
pesquisou para que o material apresentado fosse de excelente qualidade, propiciando um
estudo didático e de fácil entendimento para quem usufruísse das imagens disponíveis
nesse ambiente virtual. Acredita-se, portanto, que exista a necessidade de se manter esse
material on line para que os estudos extraclasses, tão necessários para o complemento da
formação durante a graduação e, também, durante os estudos seguintes (mestrado,
doutorado e pós-doutorado), sejam plenamente realizados e atinjam um objetivo primordial:
a utilização desse espaço para a aprendizagem e complemento do estudo em sala de aula.

Forma(s) de contato com a ação

Número da Correspondência Registrada (CR)

Referências
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PROGRAMA MICROSCÓPIO VIRTUAL: ATUALIZAÇÃO EM MICROSCOPIA,
processamento e TÉCNICAS HISTOLÓGICAS
Rose Meire Costa Brancalhão697 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Marília Carla Cavéquia698, Ângelo Antônio Gonçalves de Quadros 699,
Bernardo de Lima700, Nycolle Louise Klein Ottoni Guedes 701, Ednéia Fátima Brambilla
Torquato702, Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro703, Célia Cristina Beu 704, Celeste da
Rocha Paiva705

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Histologia; Educação Virtual; Microscópio

hoje, com inovações constantes buscando satisfazer as necessidades de seu público alvo:
acadêmicos das áreas de Ciências da Saúde e Biológicas, tanto da Unioeste, quando de
outras universidades, alcançados através de seu principal veículo, o website Microscópio
Virtual. O projeto mantem um cronograma de constante renovação e revisão do material
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histológico, de forma a proporcionar sempre o melhor conteúdo possível ao público
acadêmico. Dentro desta perspectiva, pensou-se na criação de novas sessões que
possibilitassem

melhor

entendimento

dos

cortes

histológicos

fotografados

e

disponibilizados no website. Assim, criaram-se as sessões “O microscópio óptico” – já
disponível para consulta no site, “Processamento histológico” e Colorações em microscopia
de luz”, programadas para divulgação em agosto de 2017.
Apresentação

A necessidade do ser humano em desenvolver instrumentos capazes de ampliar a
morfologia celular e demais estruturas, possibilitando sua observação e o estudo de seu
funcionamento e de sua arquitetura, tornou necessário o desenvolvimento do microscópio
de luz, além de corantes e técnicas de preservação para a observação, possibilitando que
tais delicadas estruturas fossem observadas antes de começarem a sofrer degradação.
O conhecimento sobre os mecanismos de funcionamento dos equipamentos
utilizados na microscopia óptica, bem como das diversas técnicas histológicas e de sua
aplicabilidade, possibilita que os acadêmicos de graduação possam obter melhor proveito
dos materiais disponíveis nos laboratórios de Citologia, Embriologia, Histologia e Patologia,
bem como melhor entendimento do conteúdo ministrado em sala de aula.
Tal prática foi incluída dentro do projeto Microscópio Virtual de Histologia, que desde
2009 tem sido desenvolvido e aperfeiçoado por acadêmicos de Medicina da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Cascavel, em conjunto com docentes da

constantemente adaptado às necessidades dos usuários, acadêmicos das áreas de ciência
da Saúde e Biológicas dos 5 campi da Unioeste e de outras universidades que podem ter
acesso ao conteúdo desenvolvido pelo projeto através do website “Microscópio Virtual”.
Uma destas mudanças foi a criação das sessões “O microscópio óptico”, e “Processamento
histológico” dentro do site.
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disciplina de Biologia Celular, Tecidual e do Desenvolvimento Humano.
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Para a correta compreensão da morfologia dos tecidos, que possibilita em grande
parte o entendimento da função dos tecidos e células, se faz necessário o uso do
microscópio de luz. Sendo um objeto delicado e de alto custo, é preciso que o aluno tenha
conhecimento básico das principais partes que o compõe e da física básica envolvida nos
processos que permitem a ampliação dos tecidos e células montados em lâminas. Assim,
a sessão “ O microscópio óptico” (Figura 01), criada em 2017, auxilia o acadêmico na
aquisição de tal conhecimento, de forma simples e didática. A sessão ainda conta com um
breve resumo dos principais fatos históricos relevantes no desenvolvimento do microscópio
óptico. Com tais informações, a sessão é útil também aos acadêmicos de outras
universidades que não possuem fácil acesso ao microscópio óptico, contribuindo para sua
compressão do funcionando do objeto e de como a imagem se comporta em seu uso.
Para que seja possível visualizar os cortes histológicos em microscópio é necessário
que estes sejam corados, criando contrastes entre as estruturas celulares, matriz
extracelular e alguns componentes intracelulares. Cada tipo de tecido possui afinidade
particular com as soluções corantes e misturas corantes utilizados, pois existem corantes
específicos para destacar cada tipo de estrutura. Assim, se fez necessário o
desenvolvimento da sessão “Colorações em Microscopia Óptica”. A sessão já está sendo
desenvolvida e irá contar com explicações sobre a indicação de uso de cada coloração,
com protocolos de coloração para as técnicas mais comumente utilizadas, sendo algumas

De forma semelhante, criamos ainda uma terceira sessão chamada “Processamento
histológico”, mais específica, voltada ao acadêmico que se dedica a projetos de pesquisa
e extensão e que trabalhe com materiais histológicos. Nesta sessão descrevemos o passo
a passo da montagem de uma lâmina de acordo com o protocolo usado no departamento
de Biologia Celular, Tecidual e Desenvolvimento Humano da Unioeste – Cascavel.

Página

Desenvolvimento Humano.

1343

destas desenvolvidas pelo próprio departamento de Biologia Celular, Tecidual e

Figura 01 – Sessão Microscópio Óptico

Resultados

falta de tais materiais, bem como para a noção de que os objetivos do projeto têm sido
atingidos, eis que o público só cresce e se mantem fiel ao site como instrumento de estudo
complementar.
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Segundo o contador de visitas disponível no site, desde sua criação, o mesmo já foi

Assim, comprova-se a necessidade da manutenção e expansão deste programa de
extensão universitária, que promove a divulgação e aquisição de conhecimento, auxiliando
na divulgação da Universidade como fomentadora dos processos de ensino e
aprendizagem.

Figura 02 – Contador de visitas

biologia tecidual. As adequações são feitas de forma a facilitar o acesso e o entendimento
do usuário, proporcionando uma forma de estudo complementar às aulas expositivas e
práticas. A expansão das sessões abarcando novas temáticas dentro do escopo proposto,
bem como a nova etapa de tradução do website para a língua espanhola e para o inglês
não apenas busca levar o conhecimento pelo mundo, mas atraem e fidelizam novo público,
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auxiliando no alcance do objetivo primário do projeto: a utilização do espaço virtual para
aprendizagem de forma complementar ao estudo em sala de aula.
Como já explanado, o site conta com mais de 3 milhões e 200 mil visitas, o que
ratifica sua qualidade e aplicabilidade no ambiente de estudo do universitário, utilizando
uma estrutura com baixíssimo custo de manutenção, eis que atrelado ao site da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, estando disponível na rede mundial de
computadores, possibilitando o acesso de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo,
o que corrobora a necessidade da manutenção desse programa de extensão universitária,
que propicia a aquisição de conhecimento, bem como a divulgação da Unioeste.

Forma(s) de contato com a ação
Site: www.unioeste.br/microscopiovirtual
E-mail: microscópiovirtual.unioeste@gmail.com
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PROGRAMA NEGÓCIO A NEGÓCIO DO SEBRAE/PR: RELATOS DE
EXPERIÊNCIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EDIÇÃO 2016.
Ivanete Daga Cielo706 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Samantha Frohlich 707, Fernanda Cristina Sanches 708
Área Temática: Trabalho
Linha de Extensão: Empreendedorismo
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Microempresários; Negócio a Negócio; Sebrae/PR.

Resumo

O presente estudo apresenta os resultados do Projeto de Extensão Negócio a
Negócio, realizado em parceria entre o SEBRAE e o curso de Secretariado Executivo, da
Unioeste, Campus de Toledo. O projeto realizado no ano de 2016 objetivava oferecer, por
meio da atuação de acadêmicos do curso, atendimentos e orientação empresarial através
da realização de diagnóstico e recomendações sobre a gestão empresarial para 101

Apresentação

A capacitação de microempreendedores e empreendedores individuais tem se
tornando preocupação recorrente da academia e das instituições em função da importância
706
707
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708
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empreendedores individuais e/ou microempresários do município de Toledo-PR.

econômica desses empreendimentos para a nação. De acordo com dados do SEBRAE
(2016), essas modalidades empresariais representam 27% de participação do PIB
brasileiro e compõem mais de 90% das empresas formalmente constituídas no país.
Entretanto, a mesma fonte de dados demonstra que aproximadamente 50% das
microempresas que iniciaram as atividades em 2012, encerraram-nas em até dois após a
abertura, constituindo-se no grupo que tem maior peso no fechamento dos negócios no
país (SEBRAE, 2016).
Conforme já afirmava Drucker (1984), as empresas constituem-se em criações
humanas e o seu sucesso, pode não ser permanente. Corroborando com tal afirmação,
Chiavenato (2008) cita que em negócio novos, a mortalidade é elevada e por vezes,
prematura, devido aos riscos e perigos existentes no mercado. O autor atribui 72% dos
fracassos empresariais à inexperiência do empreendedor, que em grande parte das vezes
não possui experiência de campo e profissional (CHIAVENATO, 2008).
Frente a esse cenário, cabem ações que visam à redução das taxas de mortalidade,
à exemplo de capacitações e serviços de consultoria aos gestores, para que tenham
melhores condições de lidar com os fatores macro e microeconômicos, a partir de
conhecimentos sobre práticas adequadas de gestão empresarial e realização de
diagnósticos precisos sobre a situação da empresa.
Tais capacitações são fundamentais para a manutenção das empresas, conforme
aponta Dornelas (2005). De acordo com o autor, o processo empreendedor pode ser
ensinado e o sucesso é reflexo de como o empreendedor administra as adversidades
encontradas, paralelamente aos fatores externos e internos do seu negócio.
Nesse cenário, o Projeto de Extensão Negócio a Negócio, objetivava oferecer

individuais e microempresas. Objetivava também, inserir os acadêmicos do curso de
Secretariado Executivo no ambiente empresarial enquanto consultores e assessores
organizacionais, aspectos constitutivos do perfil e atribuições do profissional de
secretariado.
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atendimentos e orientação empresarial através da realização de diagnóstico e

Tais objetivos do projeto estão em consonância com Dornelas (2005), que cita que
o contexto mercadológico já naquele tempo, apresentava-se propício ao surgimento de
novos negócios e assim, a capacitação dos empreendedores passou a se tornar prioridade
nas instituições.
Ademais, a participação do curso de Secretariado Executivo em um projeto em
parceria com o SEBRAE significa, além de oportunidade ao alunado, desenvolvimento de
aptidões nas funções para as quais são capacitados, uma maior proximidade do curso com
o empresariado local e, maior visibilidade às competências do profissional, muitas vezes
relegadas às atribuições técnicas.
Procedimentos Adotados

O projeto de extensão Negócio a Negócio foi desenvolvido a partir de três grandes
fases distintas. Na primeira, os acadêmicos interessados em participar do projeto e
docentes do curso de Secretariado Executivo participaram de uma capacitação, com uma
carga horária de 32 horas, ministrada por profissionais vinculados ao Programa Negócio a
Negócio do SEBRAE/PR.
Posterior à capacitação, os docentes participantes do projeto, na função de
supervisores de orientação empresarial, realizaram uma seleção de 10 acadêmicos, (dentre
os 23 que se inscreveram), para atuarem enquanto Agentes de Orientação Empresarial no
projeto. Vale mencionar, no entanto, que posterior à seleção, 4 alunos não puderam
continuar com as atividades do projeto em função de incompatibilidade de horários com
outras atividades, restando assim, 6 acadêmicos no projeto.

que fizeram a apresentação do projeto, a realização de cadastro e o diagnóstico de gestão
empresarial da empresa atendida, sob a supervisão dos docentes.
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Na segunda parte fase do projeto, os acadêmicos, na função de Agentes de

Por fim, a última fase compreendeu a realização de um segundo atendimento
às empresas para a devolutiva do diagnóstico, proposição de plano de ação, apresentação
das ferramentas de gestão e das soluções do SEBRAE/PR e esclarecimento de dúvidas.
Em relação à atuação, o projeto atingiu diretamente 23 acadêmicos do curso de
Secretariado Executivo que participaram da etapa de formação (destes, 6 acadêmicos
atuaram enquanto Agentes de Orientação Empresarial), 4 docentes e 101 empresas
localizadas no município de Toledo/PR.

Resultados
Durante o desenvolvimento do projeto foi possível atender 101 (cento e uma)
empresas locais, em dois atendimentos em gestão empresarial para cada empresa, com
duração de uma hora cada atendimento.
Cada acadêmico, Agente de Orientação Empresarial, conforme sua disponibilidade,
fez as visitas as empresas do Município de Toledo/Pr. No Tabela 1, a seguir, buscou-se
apresentar a quantidade de empresa atendida por cada acadêmico durante o projeto.

Tabela 1 – Tabela do número de empresas atendidas por cada agente empresarial
de empresas atendidas

(microempreendedores e empreendedores
individuais)

Amanda Paz de Souza

12 empresas

Dayane Fabíula Fetter

13 empresas

Jucileide Xavier da Silva Garvão

06 empresas

Luana Pereira de França

23 empresas

Riquel Pereira da Silva

20 empresas

1350

Empresarial

Número
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Nome do Agente de Orientação

Samantha Frohlich

27 empresas

Total

101 empresas

FONTE: elabrada pelas autoras (2017).
Cada empreendimento visitado obteve dois atendimentos, com duração de cerca de
uma hora por visita, contemplando informações com foco na gestão empresarial, de forma
presencial, gratuita e continuada. Em uma primeira visita fez-se a apresentação do projeto
e da metodologia utilizada, o cadastramento da empresa e a aplicação de um diagnóstico
de gestão empresarial à empresa atendida.
A aplicação desse diagnóstico vem ao encontro do que afirma Dolabela (2006), que,
diferentemente dos aprendizados de outras áreas, nas quais se busca respostas corretas,
no empreendedorismo procura-se formular perguntas pertinentes que apontem para
caminhos alternativos de resolução de questões.
Assim, após a visita e aplicação do diagnóstico, o acadêmico lançava as informações
na plataforma online do SEBRAE, em aba especifica do projeto Negócio a Negócio. Com
base nas informações lançadas, o próprio sistema gerava um diagnostico e proposição de
ações customizadas para a empresa, a fim de minimizar os principais problemas de gestão
apresentados.
Em um segundo atendimento, o acadêmico realizava a devolutiva do diagnóstico,
apresentava a proposição de plano de ação e as ferramentas de gestão adequadas à
resolução dos problemas de gestão recomendadas pelo SEBRAE. Na mesma
oportunidade, entregava material de subsidio à capacitação empresarial, com enfoque em
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estratégias de gestão, como pode ser visualizado na Figura 1.

Fonte: dados do Projeto (2016).
Em relação às empresas visitadas pelo projeto, estas foram selecionadas a
partir de banco de dados disponibilizado pelo SEBRAE. Constava nesse banco de dados
1986 microempreendedores individuais e 1736 microempresas com faturamento bruto
anual de até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), situados em todos os bairros
do município de Toledo.
De posse das informações, inicialmente o acadêmico, sem contato prévio com
empresa/microempreendedor fazia a visita de porta em porta, como é idealizado no
Programa Negócio a Negócio. No entanto, a estratégia de visitar as empresas sem
agendamento prévio demonstrou pouca eficiência na abordagem, pois em muitos casos
não era possível encontrar o gestor ou ele não dispunha de tempo para o atendimento.
Assim, passou-se a realizar as visitas mediante prévio agendamento, estratégia que

Quanto ao ramo de atividade das empresas/empreendedores visitados, estes
dividiam-se em grande parte, prestadores de serviços e comércio varejista, além de outros
ramos. A identificação e seleção das empresas a serem visitadas era realizada de maneira
randômica pelos estudantes, com base no banco de dados fornecido pelo SEBRAE.
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demonstrou maior eficiência e assertividade, possibilitando o cumprimento da meta

Posterior a realização das visitas, o SEBRAE, parceiro no projeto, realizou
uma pesquisa de satisfação do trabalho realizado junto ao empresariado atendido pelos
Agentes de Orientação Empresarial e os resultados apontam para desempenho satisfatório
dos acadêmicos participantes. Tal resultado impulsionou a realização de uma segunda
edição do projeto no presente ano letivo, possibilitando que, mais uma vez, o curso de
Secretariado Executivo possa colaborar com a sociedade na qual está inserida, atuando
enquanto agente formador e disseminador de conhecimentos

Considerações Finais
O cenário mercadológico brasileiro, no que se refere à taxa de sobrevivência das
microempresas e empreendedores individuais, apresenta valores alarmantes (SEBRAE,
2016). Tendo em vista os aspectos e motivações por detrás do fechamento desses
negócios, é necessário repensar-se ações que motivem e auxiliem essas empresas a
permanecerem ativas e lucrativas no mercado.
Nesse sentido, pode-se afirmar que a realização de atividades de extensão, a
exemplo do projeto Negócio a Negócio, representam uma forma ímpar de proximidade entre
os cursos de graduação e a comunidade empresarial, divulgando a Universidade e
ampliando os limites do conhecimento, que muitas vezes não perpassam às salas de aula,
aos docentes e discentes.
Tendo em vista que o processo empreendedor pode ser ensinado e que a forma de
administração das adversidades por meio da empresa, podem determinar seu sucesso
(DORNELAS, 2005), pode-se afirmar que a difusão de conhecimentos proporcionada foi a

adquiridos em sala de aula, a capacitação e conhecimentos técnicos e inserção no mercado
de trabalho, atuando como Agentes de Orientação Empresarial; ao curso, pela divulgação
das competências dos profissionais aqui formados; e, aos empresários visitados pelo
projeto, por obterem consultoria qualificada e sem custo, o que pode resultar em empresas
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métrica do Projeto e possibilitou a obtenção de resultados positivos para todos os agentes

mais lucrativas, duradouras e em condições de fomentar o desenvolvimento regional; ao
SEBRAE por obter parceria com mais um curso de graduação no município, estreitando os
laços com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

Forma(s) de contato com a ação

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Toledo/PR
Rua da Faculdade, 645, Jardim La Salle-Toledo. CEP 85903-000. Fone: (45) 33797000.
Coordenação do Colegiado do Curso de Secretariado Executivo – CCSA
Email: coordseb@gmail.com Telefone: (45) 3379-7047.
Ivanete Daga Cielo – Coordenadora do Curso de Secretariado Executivo.
Email: ivacielo@bol.com.br Telefone: 3379-7048
Portal do Curso: http://www.secretariadounioeste.com/
SEBRAE Paraná – Toledo
Avenida Parigot de Souza, 2339, Centro, Toledo/PR. CEP 85905-380. Fone:(45)
3379-4200
Programa Negócio a Negócio. Fone: 0800 570 0800
Email: chamadapublica@pr.sebrae.com.br
Site: http://www.sebraepr.com.br/PortalSebrae/programas
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PROGRAMA PARANAENSE DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS
(PPCPO): ESTUDOS DE CASO NA REGIÃO OESTE E SUDOESTE DO PARANÁ – FASE
III
Regina Conceição Garcia709 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Daiana Caroline Refati 710, Tânia Regina Novack 711, André Rodrigo
Carlett712, Rafaela Baioco713, Bruna Cerny 714

Área Temática: (Meio Ambiente)
Linha de Extensão: (9 Desenvolvimento Rural e Questão Agrária)

Resumo
A agricultura orgânica é um modelo de produção pautado em quatro principais
pilares: oferecer qualidade de vida para quem produz; destinar alimentos saudáveis e livres
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Modalidade: Comunicação oral

de agrotóxicos para o consumidor; contribuir para a redução da degradação do meio
ambiente além de compreender a terra como um ser vivo.
Em vista disso, este sistema de produção vem cada vez mais ganhando seu espaço,
pois é pautado na segurança dos alimentos, além de aliar a ciência com os saberes
tradicionais das comunidades rurais.
Nessa perspectiva, o governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de
Estado e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), em parceria com Instituições de
Ensino Superior do Estado do Paraná (IES) e com o Instituto de Tecnologia do Paraná
(TECPAR), criaram o Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos
(PPCPO) em 2009, com o objetivo de implantar uma rede de apoio à certificação de
alimentos orgânicos da agricultura e da agroindústria familiar no Paraná e dispõe de
recursos humanos aptos a prestarem consultoria e auditoria para tanto. Atualmente o
PPCPO está em sua terceira fase, conta com sete IES e o com o Centro Paranaense de
Referência em Agroecologia (CPRA), além da SETI e o TECPAR. Cada IES possui um
Núcleo de Certificação de Produtos Orgânicos, constituído por bolsistas recém-formados e
capacitados para a certificação, além de um bolsista de graduação.
Nesta pesquisa serão abordados os dados referentes à fase III do projeto, que iniciou
em julho de 2016, do Núcleo de Certificação (NACERTO) da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Marechal Cândido Rondon, que dispõe das
regiões Oeste e Sudoeste do estado como áreas de abrangência. A metodologia utilizada
consiste no estudo de caso das propriedades, por meio da aplicação de questionários e
realização de planos de manejo orgânico. O projeto também firmou parcerias com a

das propriedades.
Até final de junho de 2017 foram realizados 55 estudos casos, sendo 34 na região
Oeste e 22 na região Sudoeste. Destes, 21 propriedades estão em processo de conversão
para o modelo orgânico, sendo 10 no Oeste e 11 no Sudoeste. Nove propriedades estão
aguardando a realização de auditorias pelo TECPAR, 9 propriedades já se encontram
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Biolabore (Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná) e Emater (Instituto

certificadas, 6 no Sudoeste, nos municípios de Barracão e Santo Antônio do Sudoeste e 3
na região Oeste, nos municípios de Santa Helena, Diamante do Oeste e Entre Rios do
Oeste.

Ainda, 16 produtores sentiram dificuldades na realização do processo de

certificação e não deram continuidade.
Nas propriedades que foram auditadas e certificadas os agricultores mostram-se
satisfeitos por terem respostas aos seus anseios, que vão desde a sustentabilidade
ambiental, valorização do seu trabalho, agregação de valor aos seus produtos e garantia
da credibilidade dos mesmos.

Apresentação
A produção orgânica no Brasil tem crescido significativamente nos últimos anos,
segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), no ano de 2016
foram registradas 15,7 mil unidades com plantio orgânico no país, mais do que o dobro das
6,7 mil computadas em 2013. (Velleda, 2017).
Com o crescimento desta produção é de suma importância o conhecimento sobre a
mesma, segundo a Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003 em seu artigo 1º, a produção
orgânica é:

(...) toda aquela em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do
uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural
das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a
maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não

geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de
produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção
do meio ambiente(...). (BRASIL, 2003, pg.8).
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renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos,

É desta forma que o Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos
(PPCPO), financiado pela SETI e com o apoio do TECPAR, que é o órgão estadual
responsável pelas auditorias e certificações, procura auxiliar na consolidação do Paraná,
como o Estado de maior produção de orgânicos do país, fomentando aos pequenos
produtores rurais acesso a inovações tecnológicas, ao conhecimento em relação a
legislação vigente para a produção orgânica e assistência técnica que é realizada devido
as parcerias firmadas com a Biolabore e Emater, além de incentivar a comercialização de
seus produtos junto ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) e outras iniciativas inovadoras de âmbito local e regional.
Na fase I do projeto (2009 a 2011), foram realizados 88 estudos de caso e 15
receberam a certificação.
Na fase II (2013 a junho de 2016), foram realizados 72 estudos de caso, destes 56
foram enviados ao TECPAR, 19 foram auditados e 10 receberam a certificação.
E na fase III que abarca as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, até o momento
foram realizados estudos de caso em 14 municípios, Capanema, Barracão, Salto do Lontra
e Santo Antônio do Sudoeste, na região Sudoeste e Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido
Rondon, Vera Cruz do Oeste, Cascavel, Diamante do Oeste, Outro Verde do Oeste, Santa
Helena, Guaíra, São Pedro do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu, na região Oeste, totalizando
55 estudos de caso e 9 certificações como já citado anteriormente.

Procedimentos Adotados
Para a consecução da pesquisa, foram realizados contatos com produtores,

estudos de casos, que ocorreram no início de julho de 2016 e serão finalizados em junho
de 2018, o que corresponde a fase III do projeto.
A coleta dos dados

ocorreu

por meio da aplicação de questionários

semiestruturados, formulados pelo TECPAR, com o objetivo de levantar informações
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associações e cooperativas de prestação de serviço, interessados em ingressar no

referentes a estrutura das propriedades, ao sistema de cultivo, as tecnologias empregadas,
a organização da produção e ao mercado praticado.
De posse dos resultados obtidos em campo, a equipe de profissionais, realizou um
plano de manejo orgânico, de acordo com a legislação, de cada propriedade, no qual foi
levantado diversos dados, dentre eles: o histórico de utilização da área; como é realizada
a manutenção da biodiversidade, o manejo de resíduos e a conservação do solo e da água;
medidas para prevenção de contaminação externa, entre outros.
Foram realizadas mais de uma visita em cada propriedade, dependendo do tempo
de conversão de cada uma, para fins de monitoramento quanto a legislação brasileira para
a produção orgânica, certificação e comercialização. Essas visitas também foram
acompanhadas pelos extensionistas/técnicos da Biolabore e da Emater. Além disso, foram
realizadas no decorrer do projeto, cursos de capacitação de auditorias, além da participação
em palestras, eventos e dia de campo.
Após a adequação das propriedades quanto a legislação vigente, os dados são
enviados ao TECPAR, no qual analisa se as mesmas estão aptas para a realização de
auditorias. Se sim, realiza-se reunião prévia com os agricultores para que os mesmos
recebam a auditoria.
Nas auditorias, as propriedades passam por vistorias quanto a Lei 10.831/2003 sobre
a agricultura orgânica no Brasil e a que está dentro das conformidades recebe a certificação
orgânica.
Resultados

localizadas em toda sua extensão territorial no Terceiro Planalto paranaense o qual é
constituído por derrames basálticos. Na região Oeste o clima é caracterizado por verões
quentes, geadas poucos frequentes e chuvas concentradas nos meses de verão, no
Sudoeste, a característica principal do clima é geadas severas em zonas de maiores
altitudes, verões quentes e chuvas também concentradas nos meses de verão. Devido ao
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Segundo dados do Ipardes (2004), sobre as mesorregiões paranaenses, as regiões

clima das regiões, associado a alteração das rochas basálticas, originaram-se os solos do
tipo terra roxa, onde ressalta-se os latossolos, que são mais profundos, bastante
intemperizados e ocupam áreas mais aplainadas e suavemente onduladas, como esse tipo
de solo possui boa profundidade, ausência de pedras, grande porosidade e drenagem
fazem com que sejam os mais utilizados na produção rural.
Logo, observa-se que nestas regiões a relação solo/relevo proporcionam condições
favoráveis para o desenvolvimento da agricultura familiar, possuindo também um clima
favorável para uma diversidade de produção nas propriedades.
Na região Oeste, conforme tabela 1, as culturas orgânicas com maior índice de
produção, nas três propriedades certificadas pelo PPCPO, são as olerícolas, com o
predomínio da cultura da alface, couve folha, repolho e pepino nos três municípios. Dentre
a produção da fruticultura destacam-se a banana produzida nos três municípios e laranja,
maracujá e limão, em Diamante do Oeste e Entre Rios do Oeste. De forma menos
expressiva, mas não menos importante, tem-se a produção de tubérculos, com o
predomínio da mandioca, beterraba, cenoura, inhame e batata-doce, nos três municípios.
Dentre os grãos e condimentos produzidos, destacam-se o milho, arroz e a cebolinha e
salsa, em Diamante do Oeste e Entre Rios do Oeste, em Santa Helena destaca-se a
produção de pimenta como o condimento mais expressivo.

Tabela 1 - Culturas com maior produção orgânica dos produtores certificados pelo
PPCPO na região Oeste do Paraná

do Oeste

Santa
Helena

Entre Rios do
Oeste

Frutas

11

4

12

Olerícolas

11

7

19

Tubérculos

7

5

9

Grãos

2

0

1

Condimentos

2

3

2
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Conforme a tabela 2, as olerícolas também são campeãs de produção orgânica nos
municípios com propriedades certificadas da região Sudoeste, sendo cinco propriedades
em Santo Antônio do Sudoeste e uma em Barracão.
No município de Santo Antônio do Sudoeste, as olerícolas mais expressivas na
produção de orgânicos são, alface, repolho e tomate, em todas as propriedades, as menos
expressivas são couve flor, ervilha e feijão de vagem. Na fruticultura, as produções mais
expressivas são a de morango em três propriedades, seguido do pêssego e da laranja, as
menos expressiva são lima, poncã e bergamota. Dentre os tubérculos produzidos, destacase a mandioca, produzida em quatro propriedades, seguida da batata-doce, beterraba e
cenoura. O milho e o arroz são os grãos mais expressivos, produzidos em duas
propriedades e os condimentos salsa e cebolinha, são produzidos em todas as
propriedades.
Dentre as Olerícolas produzidas, na propriedade certificada de Barracão destacamse a produção de alho, cebola, alface, couve folha, pepino, abobrinha e repolho. Os
tubérculos e frutas que mais são produzidos são a mandioca, batata-doce, banana,
morango, figo e pêssego. Dentre os grãos produzidos o feijão, arroz e o milho são os mais
expressivos e os condimentos, cebolinha e salsa.
Tabela 2 – Culturas com maior produção orgânica dos produtores certificados pelo
PPCPO na região Sudoeste do Paraná

Sudoeste

Barracão

Frutas

15

6

Olerícolas

40

21

Tubérculos

7

6

Grãos

3

3

Condimentos

8

2
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Rodrigues (2017) em seu estudo de dissertação sobre “planejamento estratégico
para comercialização de produtos da agricultura familiar em Ponta Grosa no Paraná”,
também constatou que, o faturamento de olerícolas é superior à produção de frutas em
todos os empreendimentos de agricultura familiar orgânica estudados. Entre as olerícolas,
as que mais se destacam são o repolho, brócolis, alface e pepino, em adição a autora cita
que estas são as mais solicitadas para o preparo da merenda escolar, pelos programas
governamentais PAA e PNAE. Já entre as classe de frutas, Rodrigues (2017), também
aponta que a banana e a laranja são os itens de maior volume produzido e também os mais
requisitados para merenda escolar.
Tratando-se dos canais de comercialização dos produtores certificados no Oeste e
Sudoeste, são três: venda direta, feira e PNAE e/ou PAA. O PNAE destaca-se como o mais
importante meio de comercialização, pois todos os certificados são cadastrados e entregam
seus produtos no programa.
Dessa forma é necessário conhecer as demandas de produção, principalmente para
o PNAE, como aponta o estudo de Rodrigues (2017), para que estes produtores continuem
investindo em alimentos que vão gerar um retorno para a propriedade, além disso o PNAE
vai além de retornos financeiros, pois é um programa que estimula a diversificação da
produção o que promove o desenvolvimento local, mantém a família na terra e incentiva
hábitos alimentares mais saudáveis para a população em geral.
Considerações Finais

os incentivos e recursos para esta forma de produção, ainda são pequenos, portanto
é necessário a implementação e intensificação de políticas públicas que auxiliam na
manutenção de cultivos orgânicos, o PPCPO vem de encontro à necessidade de
certificação de propriedades, sendo que muitas estão em processo de transição,
aguardando a certificação e até o término do projeto, novos produtores irão surgir.
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Embora a produção orgânica tenha crescido significativamente no Brasil nos últimos

Verificamos que as principais necessidades das famílias produtoras de orgânicos, não se
restringem somente em adquirir crédito, necessitam também de assistência técnica,
informações referentes a legislação vigente, aos meios de comercialização mais eficazes e
o mais importante, a certificação por auditoria, que os coloca em um patamar diferenciado
de produção, contribuindo para agregar valor ao seu produto, garantindo a credibilidade e
a qualidade dos mesmos, por meio do selo concedido pelo TECPAR.
A expectativa é que o PPCPO alcance até o final do projeto, um número elevado de
propriedades certificadas. Salientamos ainda, que os produtores que estão certificados ou
em processo de certificação, são exemplos de resistência no campo, frente ao modelo
convencional de agricultura.

Forma(s) de contato com a ação
nacerto.unioeste@gmail.com
Número da Correspondência Registrada (CR)
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PROJETO “ ITALIANO PER BAMBINI”715: INICIAÇÃO AO APRENDIZADO DA
LÍNGUA ITALIANA
Alessandra Regina Ribeiro Honório 716 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Alessandra Camila Santi Guarda 717, Gabriel Bonatto Roani 718,
Natasha Antunes Soares 719
Área Temática: (Conforme atividade cadastrada na PROEX)
Linha de Extensão: (Conforme Atividade Cadastrada na PROEX)
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Ensino Infantil; Língua Italiana; Metodologia Lúdica.

Resumo

A extensão universitária dentro do ambiente acadêmico apresenta várias
possibilidades, uma delas é estender seu conhecimento tanto à comunidade interna quanto
externa. Neste contexto, insere-se o projeto “Italiano per bambini” que tem como foco o

discentes do curso de Letras da Universidade Oeste do Paraná - UNIOESTE. O projeto foi
idealizado pela professora Alessandra R. Ribeiro Honório, a fim de ofertar cursos de língua
italiana destinados ao público infantil da comunidade cascavelense. As aulas são
ministradas por discentes da habilitação de Português/Italiano do curso de Letras, que

715

Para crianças.

716

Professora Doutora, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: profalessandra.ribeiro@gmail.com.

717

Professora voluntária, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: alessandracamila.s.g@gmail.com.

718

Graduando, Letras, CECA, Cascavel. E-mail: gabrielroani2@gmail.com.

719

Graduanda, , Letras, CECA, Cascavel. E-mail: pandora.a.s@hotmail.com

Página

relatar as experiências vividas durante as aulas de italiano, desenvolvidas por docentes e

1366

ensino da língua italiana para crianças. Nesse sentido, o presente trabalho tem por função

trabalham sob a orientação e coordenação de um docente supervisor. Nos últimos anos já
passaram pela coordenação do projeto outras professoras da universidade e diversos
professores voluntários e discentes do curso, mas sua atual formação conta com os
acadêmicos Gabriel Roani, Natasha Antunes, Agnes Oliveira Krieger, Talita Fauth, Camila
Boroto e Sidiane Peres dos Santos, além da egressa do curso de Letras, Alessandra Santi.
O projeto possui três turmas: Piccoli720 - voltado para crianças não alfabetizadas, Bambini
1 - para crianças iniciantes já alfabetizadas e Bambini 2 - crianças em continuação. A
metodologia do curso, baseada no ensino lúdico, pautou-se em uma forma didática flexível,
não contendo provas ou avaliações formais e tradicionais, mas com tarefas para casa e
atividades elaboradas em sala de aula. As avaliações dos alunos foram feitas de forma
individual e indireta, levando em conta a subjetividade de cada aluno, tendo por resultado
dessas avaliações a alteração das metodologias e formas de abordagens do conteúdo ao
longo do período de curso.

Apresentação
O projeto de extensão Italiano per Bambini tem por função oferecer à comunidade
infantil um curso que introduza a Língua Italiana de forma divertida, baseada em uma
metodologia lúdica. Assim sendo, o projeto é oferecido para crianças de 4 a 12 anos de
idade e se divide em três turmas: Bambini 1, turma de iniciantes com alunos de 7 a 12 anos,

Cada turma possui de dois a três professores para poder atender aos alunos de
forma mais atenciosa e individualizada. O Bambini 1 está a cargo dos graduandos Gabriel
Roani e Agnes Oliveira Krieger; o Bambini 2 com a egressa Alessandra Santi e as
graduandas Talita Fauth e Camila Boroto; e as aulas do Piccoli são ministradas pelas

720

Pequenos.
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já alfabetizados; Bambini 2, turma de continuação da primeira e Bambini Piccoli, que atende

graduandas Natasha Soares e Sidiane Peres dos Santos. Gostaríamos de enfatizar que a
acadêmica Sidiane é estudante do curso de Pedagogia, a qual tem auxiliado em questões
referentes ao aprendizado dos pequenos.
Em relação ao número de alunos, temos o seguinte cenário: o Piccoli é a turma que
possui menos alunos - 8; enquanto o Bambini 2 possui 10 alunos e o Bambini 1 é a turma
mais numerosa - 12 alunos. As faixas etárias dos alunos de cada turma não variam muito
entre si, a maioria dos iniciantes possui entre 7 e 8 anos, a turma dos pequenos, não
alfabetizados, varia entre 4 e 6 anos, e a turma em continuação possui principalmente
alunos de 9 e 10 anos.
O Projeto tem por objetivo ensinar a língua italiana de forma didática e flexível à
comunidade infantil interessada. Com isso, pretendemos desenvolver um conhecimento
base da língua como formação complementar dos alunos. Além de ser um espaço de
aprendizado, também é possível considerar um ambiente de recreação para o melhor
desenvolvimento da criança, acrescentando conhecimentos práticos de docência aos
acadêmicos do curso.
Procedimentos Adotados

Os alunos foram devidamente matriculados por meio de um processo formal,
apresentando-se nas aulas semanalmente na UNIOESTE. O material didático é composto
por uma seleção de atividades elaboradas pelos professores e/ou adaptadas de atividades
de diferentes livros didáticos, escolhidas com base nas especificidades de cada turma.

possuem nenhum tipo de avaliação formal. São avaliados pelos professores de forma
individual e indireta, ocorrendo ao longo das aulas e sem um sistema de notas ou conceitos.
Existem, no entanto, as atividades que os alunos desenvolvem em casa, sendo estas uma
forma de auxiliar na internalização dos conteúdos trabalhados em sala, visto que a carga
horária semanal é concisa para o aprendizado de uma língua estrangeira.
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Além das atividades impressas, as aulas são repletas de jogos didáticos e de música. A

É importante ressaltar que cada turma possui demandas diferentes. Enquanto o
Piccoli precisa trabalhar essencialmente na língua oral com jogos, músicas e atividades
simples, o Bambini 2 não faz tanto uso da música, tendo em vista que os alunos mais velhos
são mais afeiçoados a jogos que apresentem um nível de dificuldade maior. Já o Bambini
1, é o grupo caracterizado por ser alfabetizado, portanto as crianças já têm contato com a
língua escrita. Embora mais velhos que os do Piccoli, ainda se interessam por atividades
musicais e brincadeiras. Sendo assim, podemos afirmar que nas aulas para o público
infantil, independente da idade, não se pode prescindir da ludicidade no contexto de
ensino/aprendizagem, pois é elemento inerente à criança.
Os materiais e ferramentas utilizados durante as aulas são sempre voltados ao
público infantil, utilizando-se de materiais coloridos, imagéticos, práticos e que têm por
função representar a língua e cultura italiana. As aulas são respaldadas em dinâmicas,
encenações, musicalidade, atividades orais e escritas em grupos e individuais, visando à
reflexão, a criatividade, a interação e a cooperação. Desse modo, utilizamo-nos de jogos e
outros materiais didáticos como: jogo da memória, bingo, cartazes, desenhos, atividades
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de colorir etc.

Figura 1 – Jogo da memória.

Resultados

Nos últimos anos nota-se um interesse maior no aprendizado de línguas por parte
das crianças e isso se deve, em parte, à difusão da mídia e à globalização. A procura inicial
é pelo inglês, mas não se exclui outras línguas como o espanhol e o italiano, sobretudo
aqui em Cascavel, cidade que possui grande ascendência de imigrantes originários da
Itália. Por essa razão, a implantação do projeto “Italiano per Bambini” teve grande sucesso
e goza de muita procura. A oferta do curso para o público infantil fomenta a sua divulgação
e contribui para a procura do referido idioma justificando a sua oferta.
O curso tem como objetivo o ensino de conteúdos linguísticos, comunicativos e
socioculturais da língua italiana. Nesse sentido, concordamos com Louise & Serraggiotto
(2007, p. 9) quando afirmam que, a criança, do ponto de vista neurológico e cognitivo, não
é um “adulto imperfeito”, mas uma pessoa com características neurológicas específicas,
que podem ser bem aproveitadas para a aprendizagem de uma segunda língua. Contudo,
o ensino da língua não pode seguir os mesmos modelos de aprendizagem dos adultos. No
intuito de propiciar um ambiente tranquilo onde o aprendizado da citada língua seja
motivador, as aulas são sempre respaldadas na metodologia lúdica. A criança, pelas suas
características, é um ser envolvido pela brincadeira, portanto o professor deve se valer
dessas características para aproximar o aluno da língua alvo. Por essa perspectiva, as
aulas são centradas em jogos, brincadeiras, músicas, atendendo ao que afirma Découré
(1994, p. 16), quando expõe sobre os diversos jogos que podem ser utilizados em classe:

O projeto tem como primeiro resultado a contribuição na formação acadêmica e
profissional dos participantes, pois lhes foi possível compreender o que é “ser e fazer” o
professor, isto é, consultar e aprender metodologias de ensino para crianças, desenvolver
a aprendizagem incidental de um léxico específico relacionado aos temas desenvolvidos
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“pode servir constantemente para a prática e o reforço (aquisição das estruturas linguísticas

nas aulas e, sobretudo, criar material didático próprio para o melhor desempenho no ensino
da língua italiana.

Figura 2 – Alunos do Piccoli.

Considerações Finais
O curso de extensão “Italiano per bambini” teve um considerável interesse por parte
das crianças que o frequentaram e também da comunidade que, aos poucos, teve
conhecimento da existência e andamento do curso. Em razão destes fatores, damos

Forma(s) de contato com a ação

Página do Facebook: https://www.facebook.com/BambiniUnioeste/
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continuidade ao projeto, acreditando que estamos contribuindo com o aprendizado das
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PROJETO: “AÇÕES PARA A HIGIENIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E
DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM (MIS) DO
MUNICIPIO DE CASCAVEL”
Marcio Antonio Both da Silva721 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Edgar Smiderle722
Área Temática: (Cultura)
Linha de Extensão: (Cultura, Memória e Patrimônio)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Preservação Documental; Digitalização; Fotografia.

Resumo

O objetivo desta comunicação é apresentar as atividades que vem sendo
desenvolvidas a partir da execução do projeto de extensão “Ações para a Catalogação,
Higienização e Digitalização do Acervo do Museu da Imagem e do Som de Cascavel”. O
projeto é resultado da parceria estabelecida entre a Universidade Estadual do Oeste do

Paraná (CEPEDAL) e consiste em uma série de atividades que envolvem o recebimento
das fotos, sua higienização, catalogação, digitalização e inserção no sítio eletrônico do MIS.

Apresentação

721

Professor do curso de História, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras da Universidade

Estadual do Oeste do Paraná, campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: marcioboth@gmail.com.
722

Graduando do curso de História, Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras da Universidade

Estadual do Oeste do Paraná, campus Marechal Cândido Rondon. E-mail: edgarsmiderle@gmail.com.
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Paraná, campus de Marechal Cândido Rondon e a prefeitura do município de Cascavel/PR.

Ao longo deste texto, buscamos descrever algumas das atividades desenvolvidas no
projeto de extensão “Ações para a Higienização, Catalogação e Digitalização do acervo do
Museu da Imagem e do Som (MIS) do Município de Cascavel”. Este projeto resulta de um
convênio firmado em 2009 entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná e a
Secretaria de Cultura do Município de Cascavel.
As ações são executadas no Núcleo de Pesquisa e Documentação Sobre o Oeste
do Paraná (CEPEDAL), o qual é um órgão complementar vinculado ao Centro de Ciências
Humanas, Educação e Letras (CCHEL) da Unioeste, Campus de Marechal Cândido
Rondon. Neste sentido, em consonância com as metas do projeto, um dos principais
objetivos do Núcleo é pesquisar e salvaguardar documentos referentes à região oeste do
Paraná e às populações fronteiriças a ela vinculadas.
O Museu da Imagem e do Som de Cascavel está situado no Centro Cultural
Gilberto Mayer, localizado na cidade de Cascavel/PR, e conta com um acervo de cerca de
40 mil fotografias. Por sua vez, são estas fotografias os principais objetos do trabalho
realizado a partir do projeto de extensão. Vale destacar que as imagens que compõem o
acervo fotográfico do MIS abrangem diversos assuntos, relacionados à politica, economia
e cultura do munícipio de Cascavel e região.

Procedimentos Adotados
As atividades realizadas no projeto dizem respeito à higienização, catalogação,

serem conferidas e higienizadas pelos membros da equipe que atua no CEPEDAL.
Após a higienização é realizado o processo de digitalização, em que são recortadas
as fotografias e gravadas em DVDs para serem enviadas de volta ao Museu juntamente
com as pastas físicas. Além disso, realizamos o processo de cadastramento, inserção e
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digitalização e inserção das cópias digitais das fotografias no site do Museu. A equipe do

descrição do conteúdo das imagens no site. Até o presente momento (junho de 2017), o
montante de fotografias inseridas é de 31.734.
Inicialmente, devemos apontar que a equipe do MIS de Cascavel realiza o processo
de organização das fotografias em pastas, em que as fotos ficam separadas por folhas A4.
O museu também produz os catálogos com as informações referentes a cada iconografia.
As pastas são enviadas do Museu de Cascavel para o CEPEDAL, onde realizamos as
atividades do projeto, que consistem na organização das fotografias, higienização,
digitalização,

gravação

de

DVDs

e,

por

fim,

sua

inserção

no

site

(www.cascavel.pr.gov.br/museu).
Depois de recebido o material, executamos o trabalho de conferência, verificamos a
quantidade de pastas e fotografias vindas, dando início ao trabalho de higienização,
processo que consiste na limpeza do material. Nesse momento devemos usar materiais
específicos, que são pincéis macios para a remoção de resíduos na parte impressa da foto,
e pincéis de sardas grossas para a remoção de impurezas da parte inversa (este último
pincel não pode ser utilizado na parte impressa, pois pode causar abrasões na superfície
da fotografia). Outro material utilizado nesta etapa é a “bucha”, que confeccionamos
utilizando pó de borracha envolto em pano de algodão, que serve para higienizar o verso
da fotografia.
Durante o processo de limpeza também realizamos a numeração das fotos. Este
trabalho consiste em anotar no verso de cada foto a numeração que vem escrita nas folhas
que as separam e que é produzida pela equipe do MIS de Cascavel. Este trabalho é
importante, pois durante o processo de digitalização conseguimos manter uma melhor

Após esses processos de higienização e numeração, realizamos o trabalho de
digitalização das fotografias. Nesta etapa, as fotos são depositadas em ordem sobre a
superfície do scanner e, após digitalizadas, são recortadas individualmente. Neste
momento também é feita a conferência da ordem das fotografias recortadas e a gravação
das cópias digitais em DVDs. Cada DVD deve conter uma pasta original com o scanner
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organização da ordem das fotos, que deve ser mantida, pois também devem combinar com

completo, uma pasta das fotografias recortadas em baixa resolução em formato JPEG e
uma pasta com as fotografias recortadas em alta resolução em formato TIFF. Utilizamos as
cópias digitais em formato JPEG para inserção no site online, pelo fato de serem menos
pesadas. As fotos em formato TIFF podem ser utilizadas posteriormente para produção de
painéis, pôsteres, entre outros.
Além do mais, o DVD gravado também contém o catálogo em Microsoft Word com
as informações que correspondem a cada foto. Com essa etapa concluída, enviamos de
volta ao Museu os DVDs, juntamente com as pastas físicas correspondentes. Por último é
realizado o processo de cadastramento das cópias digitais no site da prefeitura de
Cascavel. Momento em que as descrições enviadas pela equipe do Museu são inseridas
no site. A catalogação consiste no cadastro online de informações como a data da
fotografia, os créditos, por quem foi identificada, quem a doou ou emprestou ao Museu, o
tamanho, a cor e a legenda/descrição. Também são preenchidos campos (Tema, Assunto
e Galeria) que classificam as fotografias objetivando facilitar as pesquisas e a localização
no site.
Resultados

O projeto de extensão descrito tem enorme relevância no que concerne à pesquisa,
o ensino e a extensão, visto que, além daquilo que foi relatado até aqui e que diz respeito
mais diretamente à preservação de documentos, o projeto cumpre função essencial no
sentido de aproximar a população em geral dos trabalhos que são desenvolvidos no meio

(fundamental, médio ou superior) o acesso ao acervo digital, constituindo-se assim um
importante instrumento para realização de pesquisas. Possibilita também que a
comunidade de pesquisadores tenha acesso a uma quantidade significativa de fontes, que
permitem analisar importantes experiências da história regional.
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acadêmico.

Ainda dentro deste panorama é importante destacar que o projeto se torna uma
importante ferramenta para a formação dos estudantes nele envolvidos, pois oportuniza a
eles a participação em eventos acadêmicos, recebimento de bolsas de estudo e o convívio
com a pesquisa e a preservação de documentos. Dessa forma, contribui para que adquiram
uma experiência interdisciplinar muito importante para sua formação.

Considerações Finais

De modo geral, é relevante destacar que a execução deste projeto, como já foi
grifado, contribui para possibilitar e facilitar o acesso dos pesquisadores e da população em
geral às fotografias que compõem o acervo do MIS, pois caso não fossem digitalizadas e
disponibilizadas no sítio eletrônico só poderiam ser consultadas in loco. Além disso, a
execução do projeto contribui na preservação do acervo fotográfico, da memória e da
história do município de Cascavel e da região Oeste do Paraná como um todo.
Uma análise rápida do trabalho realizado ao longo destes 8 anos em que o projeto
está em execução indica a sua importância acadêmica, cultural e social. Em termos
acadêmicos o projeto auxiliou e auxilia diretamente na formação de um número bastante
significativo de alunos vinculados ao curso de história da Unioeste. Sua importância cultural
e social, por sua vez, pode ser verificada nas possibilidades que o projeto oportuniza, tanto
naquilo que diz respeito à preservação da memória iconográfica da região Oeste do Paraná,
como no que se refere à ampliação do acesso a esta memória e a produção de
conhecimentos sobre a história local. Em outros termos, diversos temas podem ser

que contam história, portanto, são fontes importantes e diferenciadas na compreensão da
sociedade e da sociabilidade que particularizam a região Oeste do Paraná e seus
habitantes.

Forma(s) de contato com a ação
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estudados a partir das fotografias, tais como a ocupação do território, as populações

Museu da Imagem e do Som de Cascavel (MIS): Rua Duque de Caxias - Centro,
Cascavel - PR, 75460-000, fone: (45) 3902-1445;

CEPEDAL (Núcleo de Pesquisa e Documentação Sobre o Oeste do Paraná): Rua
Pernambuco, 1777 – Centro, Mal. Cândido Rondon – PR, 85960-000, fone: (45) 3284-7869.
Número da Correspondência Registrada (CR)

29070/2009
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PROJETO “TERAPIA DO SORRISO” - 10 ANOS TRANSFORMANDO DOR EM
SORRISOS
Célia Cristina Leme Beu 723 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Marly Alves Daólio724, Vinicius Lucas Maito725, Natália Fabri Locks726

Área Temática: Comunicação
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Terapia; Alegria; Medicina.

Resumo
O projeto “TERAPIA DO SORRISO” atua com doutores-palhaços para tornar mais
humanizado o ambiente hospitalar. Tem como objetivos: formar discentes mais
humanizados; propiciar momentos de descontração e interação entre pacientes, familiares
e profissionais. Há 10 anos o projeto é realizado, através de visitas semanais à UOPECCAN
e ao HUOP, por discentes do Curso de Medicina da Unioeste, Cascavel. As observações

A doença pode ocorrer em várias fases da vida do indivíduo, acometendo-o de forma
aguda ou crônica. Porém, independente de quando ocorre, da sua gravidade ou das suas

723

Doutor, Medicina, CCMF, campus Cascavel. E-mail: celiabeu@yahoo.com.

724

Mestre, Medicina, CCMF, campus Cascavel. E-mail: marlyalves@brturbo.com.br.

725

Discente, Medicina, CCMF, campus Cascavel. E-mail: maitovinicius@gmail.com.

726

Discente, Medicina, CCMF, campus Cascavel. E-mail: nataliafabris28@gmail.com.
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mostraram que o projeto tem sido eficaz em utilizar o riso como ferramenta terapêutica.

variantes e do maior ou menor impacto que causa sobre o indivíduo afetado ou sobre os
que lhe são próximos, a doença mostra a fragilidade e a finitude do corpo humano.
Associada à dor, a doença pode debilitar o indivíduo física, mental e espiritualmente, e
desta forma, pode comprometer a qualidade de vida da pessoa. Como resultado geral, a
doença iguala a todos na condição de carência afetiva e na necessidade de cuidados,
independente da faixa etária, classe ou grupo social e marca a vulnerabilidade humana
(MORCERF et al., 2015). A área da saúde, embora tenha avançado muito em pesquisa e
tecnologia, é alvo de críticas pelo caráter, muitas vezes, impessoal e fragmentado na
assistência ao paciente. Consequentemente, a área, o tratamento e os profissionais
acabam distanciando-se do conceito de integralidade (BARELLI et al., 2016). Justamente
pelos grandes avanços tecnológico e científico que melhor qualificam as aborgadens
diagnóstica e terapêutica, o foco da relação entre equipe de saúde e pacientes pode ficar
comprometido, fazendo com que emoções, angústias, crenças e valores do indivíduo
fiquem em segundo plano (BARELLI et al., 2016). Também o profissional pode ser induzido
a ações mecanizadas que o afastam do objetivo do trabalho em saúde: ter como foco,
também, a vida e/ou a dor do indivíduo, o cuidado em si. Assim, o componente humano das
relações, no tratamento, pode ser prejudicado visto que o ato de cuidar vai além do
processo técnico. O cuidado demanda sensibilidade, respeito, empatia e compaixão
(ADAMS, 1999; TAKAHAGUI et al., 2014) e para atender tal demanda é preciso humanizar.
Considerando-se o exposto acima, na humanização em saúde é necessário
considerar a essência do ser e o respeito à individualidade, principalmente. A humanização
da atenção em saúde deve ser desenvolvida tanto nos serviços de saúde quanto pelas

Para alcançar tal objetivo, é imprescindível desenvolver práticas e habilidades, durante a
formação acadêmica, que sejam capazes de promover saúde, qualidade de vida e cuidado
humanizado (TAKAHAGUI et al., 2014).
A introdução da figura do doutor-palhaço é uma iniciativa que tem despertado a
atenção e ganhado adeptos entre os cursos da área da saúde, incluindo os de medicina,

Página

cada vez mais buscar alternativas para se alinhar com a necessidade de humanização.

1380

instituições formadoras de profissionais da área da saúde. A formação acadêmica deve

como um dos recursos para a prática da humanização no ambiente hospitalar. Para tal, são
constituídos grupos que desenvolvem, em ambientes hospitalares, experiências artísticas
baseadas em técnicas circenses e teatro clown, visando estabelecer relações com crianças
e adultos hospitalizados, seus familiares e profissionais da saúde, bem como com o saber
médico e as rotinas hospitalares (MASETTI, 2001). As atividades desenvolvidas pelos
discentes, como doutores-palhaços no ambiente hospitalar, têm como objetivo estimulá-los
em sua capacidade de interação com o paciente. Tais grupos, no Brasil, estão
disseminados em vários cursos da área de saúde do país e recebem as mais diversas
denominações, tais como MadAlegria, Cia do Riso, Ilumine, Risos que Curam, Sorriso
Voluntário, Sorriso de Plantão (BARELLI et al., 2016; CAVALCANTE et al., 2016; MORCEF
et al., 2015; TAKAHAGUI et al., 2014). Discentes do Curso de Medicina, Campus Cascavel
da Unioeste desenvolvem um projeto como doutores-palhaços. O projeto é denominado
Terapia do Sorriso.
O objetivo da vivência, como doutor-palhaço, dentro do hospital não é desenvolver
ou transformar os discentes em clowns (palhaços) e sim estimulá-los a ampliarem a
capacidade de interação com o paciente desenvolvendo temas como olhar, ouvir,
estabelecer contato, interagir e comunicar. Assim, os discentes desenvolvem com o tempo
habilidades cognitivas, artísticas e lúdicas.
O projeto Terapia do Sorriso surgiu a partir do interesse de discentes do Curso
de Medicina (Campus Cascavel) da Unioeste que expressaram a necessidade de lidar com
a humanização na prática da Medicina. Inicialmente, desenvolvido como projeto de
extensão com prazo determinado, a partir de abril de 2011, tornou-se projeto permanente

para favorecer o bom relacionamento médico-paciente, a fim de barrar a objetividade e
tecnicidade excessiva da atual relação médico e paciente.

Procedimentos Adotados
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e nestes anos de desenvolvimento tem cumprido os objetivos de propiciar bem estar aos

As atividades são realizadas semanalmente, atualmente, no período da tarde às
sextas-feiras. Os discentes participantes reúnem-se nas dependências para caracterização
como doutores-palhaços (Fig 1). Tal caracterização consiste em maquiagem que cubra o
rosto, apenas, parcialmente e com figuras/elementos coloridos, divertidos, alegres e
amistosos; também, são utilizados jalecos padronizados com o logotipo do projeto Terapia
do Sorriso e coloridos com cores diversas.
Atualmente, o projeto conta com a participação de 30 discentes do curso de Medicina
da Unioeste - Campus Cascavel, os quais estão organizados em grupos A e B. Os grupos
alternam-se em visitas quinzenais, de maneira que semanalmente são realizadas as
atividades do projeto desenvolvidas no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP)
e no Hospital de Câncer de Cascavel (UOPECCAN). Os participantes interagem com os
pacientes de diversas maneiras, de acordo com o estado do paciente e suas solicitações.
Os extensionistas atuam fazendo dinâmicas divertidas, cantando, contando histórias,
brincando ou simplesmente ouvindo.
As atividades realizadas são fotodocumentadas e são feitos registros de presença.
Também é solicitado que aos acompanhantes de pacientes e profissionais da equipe de
enfermagem que avaliem a atuação do projeto quanto: i) mudanças na ala visitada; ii)
alterações significativas dos pacientes (quanto ao sono, alimentação, comunicação com a
equipe de cuidadores, comunicação com familiares, interação como outras crianças,
aceitação da internação, aceitação de medicamentos ou procedimentos necessários ao
tratamento); iii) outras mudanças na ala; iv) continuidade do projeto; v) sugestões ou

grupo quanto aos procedimentos, atividades realizadas, bem como para realizar discussões
sobre a visão dos discentes na compreensão do processo de amadurecimento e
transformação pessoal, no sentido de formação humana e ética.

Resultados

Página

Também foram realizadas reuniões periódicas com os discentes para avaliação do

1382

observações.

O Projeto Terapia do Sorriso tem sido desenvolvido há 10 anos, sendo que
inicialmente funcionou como projeto de duração determinada. A partir de 2011, passou a
vigorar como projeto de caráter permanente e desde este ano até 2016, cerca de 186
discentes do Curso de Medicina da Unioeste, Campus Cascavel participaram do projeto.
Desde seu início, o projeto tem cumprido seus objetivos de realizar visitas aos
pacientes do HUOP e da UOPECCAN. Também, nestes anos de atividade, houve
participação no evento Mc Dia Feliz (Figs. 2, 3) e esporadicamente em outras instituições
como ala pediátrica do Hospital Santa Catarina, UPA Pediátrica e Creche Nossa Senhora
Aparecida.
Independente do local de atuação, percebe-se claramente os frutos da
atividade com a observação da boa recepção desde a entrada na instituição até o
acolhimento em corredores, salas de espera, ambulatórios e quartos. A constatação dos
benefícios resultantes das atividades do Projeto Terapia do Sorriso, também pode ser feita
a partir dos resultados dos questionários de avaliação, nos quais os acompanhantes de
pacientes e membros da equipe de enfermagem responderam que após a interação com
os discentes do projeto: i) houve mudanças na ala; ii) houve mudanças positivas, no
paciente, quanto ao sono, alimentação, comunicação com os familiares e aceitação da
medicação e outros procedimentos pertinentes ao tratamento; iii) gostariam que o projeto
tenha continuidade. Quanto às sugestões, responderam: “que o projeto não acabe”;
“agradecimento pela atenção e carinho”; “que a equipe fosse maior para ir mais vezes por
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semana e em outros períodos”; “passar mais tempo com os pacientes”.

Figuras 1 – 3: Atividades do Projeto Terapia do Sorriso. 1: Caracterização como
doutor-palhaço, antecedendo início das atividades com pacientes. 2 e 3 – participação dos
integrantes do Terapia do Sorriso no Mc Dia Feliz em 2016.

Considerações Finais

O projeto Terapia do Sorriso possibilita, como deve ser na extensão, a troca de
saberes entre as pessoas atendidas e os discentes, uma vez que estes relatam intensa
troca de saberes com os pacientes e seus familiares, através de suas histórias de vida e
experiência, bem como das necessidades expressadas por eles no momento das visitas,
seja a necessidade de ser visto, de ser ouvido ou de ouvir música, piadas, histórias ou
mesmo brincar. Tais experiências propiciam que os discentes adquiram aprendizado sobre

equipe do projeto ou sejam os membros da equipe médica para melhor interagir e poder
aplicar seus conhecimentos técnicos de maneira humanizada.
Considerando-se o exposto, entende-se que o Projeto Terapia do Sorriso
como projeto de extensão possibilita interação discentes-pacientes com resultados
positivos para ambos os grupos, ao mesmo tempo em que pode aprimorar o aprendizado
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como ouvir o outro. Será no perceber a necessidade do paciente que os extensionistas

no processo de ensino no que diz respeito à prática da humanização no ambiente
hospitalar. A constatação incontestável é a capacidade do papel transformador do Projeto
Terapia do Sorriso ao transformar a dor em sorriso, em pacientes e acompanhantes, bem
como transformar as alas hospitalares em ambientes menos frios e tristes e mais
humanizados.

Forma(s) de contato com a ação

Profa. Dra. Célia Cristina Leme Beu, celiabeu@yahoo.com , (45) 3220-3194 (Área
de Anatomia Humana, Unioeste, Campus Cascavel).

Número da Correspondência Registrada (CR)
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PROJETO: ÁUDIO VISUAL – PEE UNIOESTE CAMPUS TOLEDO
Marcos... (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Eduardo Bená Chicone

Área Temática: AUDIO VISUAL
Linha de Extensão: (PEE)
Modalidade: (Comunicação Oral/Oficina/Minicurso)
Palavras-chave: Áudio Visual, Jogos didáticos.
Resumo

O referido projeto de extensão promovido pelo Programa Institucional de Ações
Relativa ás Pessoas com Necessidades Especiais – PEE/ Campus Toledo (Unioeste) tem
por objetivos a construção de jogos didáticos adaptados que auxiliem no processo de
aprendizagem das pessoas com necessidades especiais, como: motora, visual, auditiva e
intelectual. Pretende contribuir com o processo da inclusão escolar, bem como propiciar
momentos de reflexão, com acadêmicos de cursos de licenciatura em sua formação em
educação especial. Ainda, diante do contexto educacional inclusivo, o material adaptado é
uma fonte encontrada pela educação especial, com a finalidade de oferecer a
acessibilidade, possibilitando a participação de pessoas com necessidades especiais,
propiciando o desenvolvimento de sua aprendizagem e minimizando barreiras. Logo, tem-

interesse. Diante deste desafio, propomos um espaço que articule a necessidade da
construção de recursos aliado a formação acadêmica.
Apresentação
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se como procedimento metodológico a realização de oficinas que acontecerão na sala

Ao matricular o aluno na rede publica de ensino regular não efetiva o processo de
inclusão. O que ajuda para que o estudante seja incluído é a posição da escola em relação
à diversidade e as diferenças apresentadas no decorrer do cotidiano.
Na preparação de professores, por meio de organização e adaptação tanto física
quanto metodológica da escola, ou seja, a escola deve estar preparada para receber todo
e qualquer tipo de aluno com deficiência e dar suporte aqueles que necessitam de
atendimento especializado.
A escola deve acompanhar aluno com alguma deficiência e ajudar em seu
desenvolvimento intelectual, respeitando seus limites. Percebe-se a essas medidas como
resposta a diferença e à diversidade dos estudantes.
Para atender tais necessidades especiais pertinentes a tal atendimento o ministério
da educação e cultura/MEC desenvolveu sendo uma delas os recursos pedagógicos
adaptados.
O que difere uma criança da outra é o grau de estímulos que cada uma irá precisar
para que se desenvolva na atividade, pois “sendo o brinquedo fundamental para o
desenvolvimento saudável de ser humano, é importante que aconteça da maneira mais
plena possível e por isso, as necessidades especiais devem ser consideradas e atendidas
afim de que o aproveitamento possa ser melhor” (CUNHA apud SANTOS, 2008, P. 29).
Deve se pensar qual a melhor forma de se desenvolver uma atividade possível que
seja realmente inclusiva, como por exemplo: Iremos trabalhar o vocabulário da língua
portuguesa e na turma há um aluno com deficiência auditiva, pode-se aqui então
desenvolver um jogo que se busque na língua de sinais as palavras em português e vice

Essas atividades devem ser pensadas para que sejam inclusivas tanto para os alunos com
deficiência quanto para os que não apresentam algum tipo de deficiência.
Pensando nisso o PEE da Unioeste campus Toledo desenvolveu o projeto áudio
visual, que visa este tipo de metodologia, pois, é de extrema importância que o ensino
superior também seja inclusivo para todo e qualquer tipo de deficiência, tanto física quanto
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versa, com o objetivo tanto de ensinar a língua portuguesa para o aluno com deficiência

intelectual. Neste projeto é desenvolvido atividades que ajudam a estimular a aprendizagem
do aluno, como por exemplo a adaptação de atividades transformando-as em jogos
didáticos por exemplo. Utilizamos software de edição gráfica para o desenvolvimento de
tais jogos didáticos, o nome do software é Corel DRAW, nele desenvolvemos tanto jogos
didáticos quanto cartazes e folders para divulgação de projetos do PEE. Desenvolvemos
também a adaptação de materiais para acadêmicos que tem deficiência visual, pois, é
necessário que se façam leituras de textos em vários cursos, então é necessário uma
adaptação para que essas pessoas possam ser capaz de compreender o texto, essas
adaptações podem ser apenas ortográfica para que um software possa fazer a leitura,
software chamado DOSVOX ou ainda a adaptação para áudio através de softwares como
o Balabolka e o Action para conversão em áudio e a gravação do mesmo. Este recurso é
apenas para acadêmicos sem acesso ao computador por questões de limitações.
Procedimentos Adotados

A construção de jogos adaptados será realizada de forma permanente com as
atividades do programa. As oficinas destinadas ao público participante serão divididas em
duas modalidades, atingindo públicos diferentes e conforme o interesse:
- Oficinas voltadas a confecção e orientações de jogos didáticos adaptados.
- Oficinas destinadas ao uso/manuseio dos jogos adaptados.
As oficinas, previamente agendadas e organizadas serão ministradas por uma

propostas pelo MEC, pela Fundação Catarinense de Educação Especial/FCEE e em
pesquisas e estudos realizados pela equipe de trabalho em referencias bibliográfica e troca
de experiências com outras instituições que também confeccionam jogos.
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equipe de apoio que coordenará as atividades, tendo duração de 4h.

Resultados

Pretende-se com tal projeto divulgar a inclusão educacional, bem como auxiliar no
processo de formação inicial e continuada de professores atuantes e em formação
acadêmica, e ainda como forma de firmar parcerias com outras instituições.
Outra proposta é construir um acervo de jogos adaptados que possam ser utilizados
como apoio e estimulo da aprendizagem de diversos conceitos e aquisição de novos
conhecimentos para que assim, a pessoa com deficiência encontre atividades que
viabilizem a estimulação do intelecto de forma criativa e dinâmica.

Considerações Finais
O projeto tem como finalidade facilitar a vida acadêmica dos estudantes com
necessidades especiais e promover uma educação inclusiva, o desenvolvimento de
atividades com jogos didáticos funciona como extensão além de facilitar o desenvolvimento
da educação para crianças e acadêmicos da universidade.

Forma(s) de contato com a ação

Educhicone1@gmail.com

46475/2015
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PROJETO DE ESTÁGIO: PRÁTICAS GRUPAIS DESENVOLVIMENTO DE
AUTOCONTROLE COM PACIENTES BARIÁTRICOS
Claudia Barbosa727
Participantes: Francielly Babolim728, Letícia Moraes 729

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Psicologia; cirurgia bariátrica; obesidade.

A psicologia tem se feito de grande importância no âmbito da saúde. Onde o
atendimento a pacientes bariátricos não está ligado somente para a avaliação no processo
pré-operatório, mas tem o intuito de auxiliar estes pacientes em suas escolhas e diante as
dificuldades que os mesmos enfrentaram. Este projeto tem como objetivo contribuir para o
desenvolvimento psicológico do paciente bariátrico, trabalhando com conteúdos relevantes

autoestima, hábitos alimentares, emoções, desânimo, entre outros temas. Portanto,
buscou-se promover uma mudança psicológica significativa para cada paciente, fazendo a
orientação de cada tema para que se faça presente em suas rotinas, mas considerando
suas comorbidades. O projeto desde o início buscou se basear não somente em apresentar

727

Professora Dra, Psicologia, centro Universitário FAG, Centro Universitário da

Fundação Assis Gurgacz. E-mail: claudia@fag.edu.br.
728

Acadêmica, Psicologia, centro Universitário FAG,

Centro Universitário da Fundação Assis

Gurgacz. E-mail: franbabolim01@gmail.com.
729

Acadêmica, Psicologia, centro Universitário FAG, Centro Universitário da Fundação Assis

Gurgacz. E-mail: leticiamrso@hotmail.com.
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para este público, assim, apresentando assuntos como, fatores que podem contribuir para

teorias, mas com finalidade em priorizar as queixas de cada indivíduo, fazendo então com
que a voz do mesmo estivesse em primeiro plano, assim os temas utilizados de fato são
aplicados na prática. Tendo como compromisso o bem-estar psicológico de cada paciente.
Também se fez presente à observação juntamente com os pacientes para analisar quais
de suas escolhas estariam sendo mais eficaz para a mudança de comportamento. Cada
indivíduo busca por melhoras em sua saúde e qualidade de vida, então, trabalhou-se para
que todos conseguissem manejar de forma efetiva suas fraquezas, angústias e medos,
lidando com suas emoções e com sua compulsão, a fim de que cada paciente soubesse
trabalhar com o autocontrole frente as suas compulsões antes da cirurgia. Todo o processo
contou com a contribuição tanto das estagiárias como o auxílio da professora orientadora
responsável, orientando as mesmas para que o trabalho realizado alcançasse maior
efetividade com as atividades realizadas. Em suma, o projeto alcançou resultados positivos,
onde os pacientes em sua maioria aderiram o processo para a cirurgia bariátrica e assim
estes alcançaram o peso necessário para que houvesse a realização da cirurgia, obtendo
maior qualidade de vida diante as modificações nos hábitos alimentares, na inclusão de
atividades físicas e no bem estar psicológico, o que contribui para que a perda de peso se
mantenha após a cirurgia.

Forma(s) de contato com a ação

Centro Universitário FAG
Avenida das Torres, 500, Bairro FAG – Cascavel/PR

Prédio da Reitoria, 1º andar, Segunda a Sexta, das 8h-12h; 13h30-17h e das 18h às
22h30.
claudia@fag.edu.br
(45) 3321-3900/ (45) 3321-3940.

Página

Coordenação de Psicologia - Prof. Claudia Barbosa

1393

CEP 85.806-095

franbabolim01@gmail.com
leticiamrso@hotmail.com
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PROJETO DE EXTENSÃO “HOTELARIA EM AÇÃO”: CURRÍCULO
PROFISSIONAL
Lavínia Raquel Martins de Martins 730
Aurelinda Barreto Lopes 731, Thiana Mayara Tries 732

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Educação Profissional
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Hotelaria; Treinamento; Currículo.

Resumo
Este projeto se apresenta com treinamentos aplicados pelos acadêmicos, através de
pesquisa prévia, para a comunidade com o intuito de aperfeiçoar tanto o acadêmico como
os conhecimentos dos participantes, auxiliando-os a se inserirem no mercado de trabalho.

os erros mais comuns que ocorrem na elaboração do currículo.

Apresentação
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O objetivo é expor o módulo de Currículo Profissional como forma do indivíduo apresentar

A atividade do projeto Hotelaria em Ação com treinamentos e oficinas ministrados
para a comunidade carente no município de Foz do Iguaçu tem suas importâncias, pois na
atualidade é cada vez mais exigida uma formação especializada e voltada ao
aprimoramento do trabalho. O projeto “Hotelaria em Ação” visa à melhoria e aprimoramento
da mão-de-obra da comunidade de Foz do Iguaçu, trazendo um enriquecimento de
conhecimento aos participantes do curso e proporcionando-lhes uma melhor qualidade de
vida, como, ainda, melhores chances no mercado de trabalho. No mercado de trabalho da
Hotelaria é exigido do futuro profissional (acadêmicos da Unioeste) um conhecimento amplo
nas atividades de treinamento de pessoal e atendimento ao público, o que neste projeto de
extensão é administrado e realizado pelos acadêmicos. No ano de 2016 as atividades foram
realizadas em parceria com o CRAS-Norte (Centro de Referência de Assistência SocialRegião Norte de Foz do Iguaçu), onde se levou o treinamento do Curso Administradora da
Casa, com 60% das disciplinas previstas no projeto; no ano de 2017 foi realizada parceria
com a AFA (Associação Fraternidade Aliança) na região Sul do município, no bairro Porto
Meira, onde já foi ministrada a primeira etapa do curso Administradoras da Casa com 50%
das disciplinas propostas no projeto, deverá haver a segunda etapa no segundo semestre
deste ano.

Neste trabalho vamos especificar o módulo de Currículo Profissional que abrange as
aulas de Postura Profissional dentro do Ambiente de Trabalho; Entrevista Profissional; e,
Técnicas para Elaboração de Currículos.

candidato. Ao elaborar a pesquisa para a confecção do material que se apresentaria na
apostila do projeto de extensão, a autora identificou incongruências, o que a levou a fazer
um questionário e aplicar em um setor de RH – Recursos Humanos de uma empresa
tradicional do ramo de turismo em Foz do Iguaçu, para conseguir assim verificar até que
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Na atualidade, o currículo vem a ser a forma do indivíduo apresentar suas

ponto as diferenças entre os formatos de currículos encontrados estavam errados ou
apenas eram diferenciados?

Assim a acadêmica poderia apresentar um material mais atual no projeto e na
confecção das aulas, foram pesquisadas plataformas on-line que apresentam como se faz
um currículo, sendo que estas contradizem os autores científicos.
Bahiense (2011) explica que o currículo é um “documento elaborado por alguém que
tem como objetivo apresentar seus dados pessoais, sua formação e experiência
profissional” (BAHIENSE, 2011, p. 122), desta forma leva-se a dedução que o currículo é
uma apresentação da pessoa de uma forma breve e clara.

Muitos indivíduos hoje em dia sonham em conquistar seu espaço no mercado de
trabalho, atualmente muito disputado por profissionais com pouca preparação, o que
poucos sabem que para se dar bem e começar a ter uma chance nesse mundo de negócios
é extremamente necessário ter um bom currículo e para ter um bom currículo é necessário
se qualificar para mostrar ao seu futuro empregador seu potencial. De acordo com Matos
(2011) “O currículo é o registro de suas habilidades, escolaridade e experiência
profissional.” (MATOS, 2011, p.56). Sendo assim a pessoa tem que cuidar muito ao planejar
o desenvolvimento do currículo para que não seja maçante.

O objetivo de um currículo é mostrar de uma forma não presente o candidato de
forma mais resumida para o contratante. Nesse sentido Grzeszczeszyn (2011) “O currículo

pessoa que concorre à vaga tem que ter alguns cuidados na hora de formular o papel de
entrada para uma entrevista sendo uma delas, analisar o que a empresa está pedindo.
Há duas formas de obter um currículo e duas formas das empresas quererem que o
candidato apresente-o: podendo ser de forma tradicional como o físico e um modelo mais
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pode ser o grande instrumento que facilita a sua entrada ou atuação no competitivo

prático e inovador como o digital. De certa forma muitas pessoas preferem utilizar os
currículos de meio físico pelo fato de que se sentirem mais confiantes, ela mesma imprimir
e entregar direto para a empresa sem o intermédio de um e-mail ou site do gênero. Porém
hoje em dia como o mundo vem passando uma enorme transformação pela globalização
da tecnologia, muitas empresas vem adquirindo a forma de currículo digital, muito mais
completo, instigante e promissor, as pessoas aos poucos estão mostrando seus interesses
e dando valor a este tipo de currículo.

Segundo Matos (2011) para um bom currículo físico deve-se prestar muita atenção
em alguns critérios minuciosos que ajudam na seleção do currículo, primeiramente cuidar
com a ortografia para não cometer erros, as informações inseridas devem estar claras e
coesas para acabar não confundindo o entrevistador, as folhas cujo estarão impressas as
suas informações devem estar impecáveis sem dobraduras ou rasuras sobre a folha, como
qualquer outro documento, a fonte deve estar disposta no tamanho 12. Sobre os tópicos
relevantes do currículo: no quesito escolaridade é bom colocar o grau mais elevado de seu
estudo, nas atividades profissionais separar e ordenar das mais recentes para as mais
antigas, algumas empresas descartam o resto e ligam somente as experiências ligadas ao
cargo. Mesmo que possa ter muita experiência é sempre bom manter o currículo em uma
única página.

Para um bom currículo físico não e bom colocar muitos dados, uma página é o
suficiente para que a pessoa que for analisar não precise perder muito tempo e consiga

para ler páginas e mais páginas de diversos currículos que chegam num processo de
recrutamento e seleção” (GRZESZCZESZYN, 2011, p.18).
Já no começo é bom colocar os dados pessoais para que o recrutador possa saber
quem é a pessoa que ele está analisando para a vaga de escolha, como Hayes e Ninemeier
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analisar rapidamente seu candidato. Assim como cita Grzeszczeszyn (2011) é

(2005) explicam “elas são importantes porque ajudam a confirmar que pré-requisitos foram
estabelecidos antes de serem tomadas decisões sobre a seleção dos funcionários.”
(HAYES; NINEMEIER, 2005, p.76). Mas somente os dados pessoais como o nome,
nacionalidade, estado civil, endereço, endereço de e-mail, telefone e celular. Sempre
cuidando ao colocar excesso de dados que podem prejudicar, pois não é aconselhável
colocar número dos documentos como CPF e RG, este tipo de documento é pessoal e só
é necessário na hora da contratação.

Não deixe lacunas de período no currículo, por exemplo, se o candidato trabalhou
em uma empresa por 2 anos mas a deixou e, ficou sem trabalhar por 3 anos e, coloca o
próximo emprego que teve, o empregador vai querer saber o que fez neste período e, se,
não fez muito rodizio é melhor nem colocar este emprego de 2 anos atrás.
Com essas informações básicas pode conseguir o emprego ou simplesmente perdelo, se o individuo acabar extrapolando em seu currículo possivelmente nem será chamado
para a entrevista e assim acaba perdendo tempo e dinheiro se acaso for levar o currículo
pessoalmente.

Procedimentos Adotados

O projeto foi desenvolvido através de estudos (pesquisa) acadêmicos desenvolvidos
com os professores do projeto para a elaboração das apostilas (2016 e 2017), dentro do
que a instituição necessita aperfeiçoar em suas regiões. A apostila de 2016 (CRAS-Norte)

de Governança; Técnicas de Limpeza: Arrumação e Limpeza da Casa; Noções de
Economia Doméstica; Cuidados na Aquisição de Alimentos; Cerimonial e Protocolo; e,
Orçamento Familiar. A apostila de 2017 (AFA – Região Sul) apresentou na primeira etapa
os assuntos: Direitos e Deveres do Empregado Doméstico; Segurança Alimentar;
Aproveitamento de Sobras e Alimentação Especial; Noções de Economia Doméstica;
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abordou os seguintes assuntos: Direitos e Deveres do empregado doméstico; Postura

Saúde da Mulher e do Homem; Orçamento Familiar; Entrevista Profissional; e, Técnicas
para Elaboração de Currículos. Nestes cursos realizados pelos discentes, são repassados
os conhecimentos adquiridos em salas de aula, bem como especificamente os pesquisados
para a atividade. As atividades são ministradas em salas de aulas e/ou cozinhas, com
projeção de slides (multimídia), são aulas expositivas, onde o acadêmico leva aos
participantes além do conhecimento, debaterem o quadro atual do mercado de trabalho,
por muitas vezes é trazido para a sala produtos e equipamentos como ilustração para as
atividades de aula.

Resultados
Até a presente data o “Projeto de Extensão Hotelaria em Ação” vem alcançando seu
objetivo geral que é profissionalizar a comunidade carente de Foz do Iguaçu para
exercerem atividades no mercado de trabalho, oferecendo oportunidade para ingressarem
e se manterem no trabalho escolhido.
O Projeto Hotelaria em Ação está capacitando os membros da comunidade não só
para trabalhar no emprego doméstico (administradoras da casa, babá, acompanhante de
idosos etc.), bem como no setor de hospedagem (camareira). O referido projeto em parceria
com o CRAS-Norte e a AFA-Região Sul de Foz do Iguaçu vem proporcionando o
conhecimento necessário para empregos em residências como em hotéis da cidade, a fim

2017, apesar de iniciar o curso com 21 alunas (FIGURA 1), só concluíram o curso 06 alunas.
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de que as alunas coloquem em prática o que aprendem em sala de aula.

Figura 1 – Foto das participantes do Projeto “Hotelaria em Ação” – AFA 2017.

Durante estes semestres de atividades (2016 e 2017) foram realizadas pesquisas
para apresentação de painel, artigo e de apostila. Assim tendo mais foco no artigo escrito,
pois a acadêmica se interessou em escrever sobre currículos, após administrar aulas sobre
este tema. Com esse tema foi escrito o artigo e mandado para banca de evento mas sem
resultado até o momento e a acadêmica junto com a orientadora continuam corrigindo e
mandando para os próximos eventos que estão para ocorrer na Universidade.
Fez se atividade de assistência durante palestra, como aprendizado para palestrar

Profissional (2017); Técnicas para Elaboração de Currículos (2016 e 2017); Saúde, Higiene
e Aparência Pessoal (2016), Noções de Economia Doméstica e Meio Ambiente (2016).
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nas atividades do projeto de extensão. Assim podendo administrar palestras com diversos

Foi feita apresentação do painel no SEU em 2016 e será apresentado, também em
2017. Apresentando o projeto de extensão e experiências que a acadêmica teve ao
administrar as aulas. Como estudar bibliografias para o material que foi exposto nas aulas
e recrutamento de pessoal para participar das atividades de extensão. Trabalho em
laboratório com pesquisa para publicação de artigos.

Considerações Finais

Para se ingressar no mercado de trabalho é necessário ter um currículo simples,
claro e coeso. Seguindo certos passos o candidato pode fazer um currículo competitivo
para a vaga selecionada, cuidando muito de sua ortografia e selecionando as informações
mais importantes. Sempre buscando primeiramente o que a empresa está informando,
podendo em muitos atos utilizar o currículo físico ou o currículo digital, que se diferenciam
em algumas formas, porém tem o mesmo objetivo e pedem os mesmos requisitos.

Destacando como maior importância do currículo a de demonstrar ao contratante as
capacidades e experiências adquiridas do candidato pelo seu tempo de estudo e trabalho.

Forma(s) de contato com a ação

Projeto Hotelaria em Ação
E-mail de contato: lrmartins23@yahoo.com.br, cursohotelariaunioeste@gmail.com

Projeto nº 48046/2016
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PROJETO DE LÍNGUA ITALIANA PARA A TERCEIRA IDADE: colaborando
com o desenvolvimento cognitivo e social
Wânia Cristiane Beloni733 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Alessandra Camila Santi Guarda734, Gabriel Bonatto Roani 735

Área Temática: Educação/Cultura
Linha de Extensão: Línguas estrangeiras
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Língua italiana; Cascavel; Terceira idade.

Resumo
São recorrentes os comentários sobre a importância de se exercitar o cérebro na
terceira idade, para que atividades cognitivas como a memória, a concentração, a atenção
e os comportamentos sociais não sejam prejudicados. Nesse sentido, são várias as
vantagens cognitivas gerais quando se aprende uma língua estrangeira. Pensando nesses
benefícios cognitivos, mas também em aspectos sociais, é que o Projeto de Língua Italiana

Sabe-se pelas pesquisas veiculadas nos meios de comunicação que o número de
idosos no Brasil tem aumentado significativamente nos últimos anos. A pessoa que
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para a Terceira Idade (PROLITI), da Unioeste, de Cascavel, foi criado.

ultrapassa a idade de 60 anos já não tem sido mais relegada à margem da sociedade, como
se fazia há um tempo. Hoje ela é vista como um indivíduo cheio de energia, que entra em
uma nova etapa da sua vida com a mesma disposição e entusiasmo que nortearam a sua
vida até então: o idoso de hoje pratica esportes, informa-se e integra-se na comunidade.
Pensando na necessidade de inclusão em projetos que priorizem a potencialidade e a
renovação por meio de conhecimentos e, sobretudo, na integração comunidadeuniversidade, é que o Projeto de Língua Italiana para a Terceira Idade (Proliti), da Unioeste,
de Cascavel, foi criado em 2014.
Este projeto visa reconhecer no idoso um cidadão atuante, que deseja melhorar a
sua capacidade cognitiva e cognoscitiva relacionando-se e interagindo com outros. Como
tal, a universidade possui, nesse processo, uma importante função, a de fornecer subsídios
que possam suprir essas novas demandas. Pensando nisso, o projeto é direcionado aos
descendentes de italianos, que desejam resgatar suas raízes culturais e linguísticas e aos
simpatizantes da cultura italiana que desejam aprender uma nova língua.

Procedimentos Adotados

O projeto conta com duas turmas, sendo uma turma iniciante, com 14 alunos, e outra
de conversação, com 17 alunos, sendo que estes participam do projeto desde o início do
Proliti.
As aulas de língua italiana, oferecidas para a terceira, até no ano passado eram
ministradas por uma egressa do curso de Letras Português/Italiano, para a turma que

Neste ano de 2017, o projeto conta com a colaboração de um estudante de Letras
Português/Italiano (Gabriel Bonatto Roani), e de uma egressa do curso (Alessandra Camila
Santi Guarda), os quais ministram as aulas toda terça-feira à tarde, sendo que cada turma
conta com 2 horas semanais de curso.
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iniciou em 2014, atualmente, de conversação. Além disso, o projeto sempre contou com a

Nas aulas para a turma iniciante são utilizados diversos materiais didáticos, tais
como o livro didático Espresso 1, entre outros materiais autênticos. Já na turma de
conversação, além de um material de apoio, utilizado pelos professores, no caso, o livro
didático Nuovo Progetto Italiano, são coletados também materiais autênticos como ponto
de partida para o desenvolvimento da conversação. Nesse sentido, há vários percursos
didáticos que podem ser propostos para os estudantes adultos, assim como para aqueles
da terceira idade, dependendo do nível linguístico e das necessidades do grupo.
Enquanto nos dois primeiros anos deve-se primar pela compreensão oral,
observando alguns aspectos tais como pedir algumas informações e cumprimentar, na
turma mais avançadas há a necessidade de se utilizar mais materiais autênticos, tais como
textos de jornais, publicidades escritas e televisivas, assim como sequência de filmes em
italiano, os quais contribuem para ajudar na compreensão do input.
Nesse sentido, pensando que o mundo imagético é muito mais presente no nosso
cotidiano é que propõe-se um trabalho com materiais áudio-visuais em sala de aula. “A
partir de estudos efetuados conclui-se que 83% das sensações chegam ao cérebro por
meio da visão, enquanto que 17% dos outros sentidos, portanto, o uso de imagens
combinadas ao sonoro podem ter um impacto dominante para a aquisição” (LUISE;
SERRAGIOTTO, s/d, p. 14, tradução nossa) 736.

terceira idade, para que atividades cognitivas como a memória, a concentração, a atenção
e os comportamentos sociais não sejam prejudicados. Nesse sentido, são várias as
vantagens cognitivas gerais quando se aprende uma língua estrangeira. Além dos fatores

736

“Da studi effettuati risulta che l’83% delle sensazioni arrivano al cervello dalla vista, mentre il 17%

da altri sensi, quindi l’uso delle immagini abbinate al sonoro possono avere un impatto dominante
sull’acquisizione” (LUISE; SERRAGIOTTO, s/d, p. 14).
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Resultados

biológicos, no entanto, há outros relevantes, como aqueles metacognitivos, como o tempo
disponível para estudar, assim como alguns hábitos de estudos herdados pela tradição e a
questão da afetividade com a língua estrangeira.
No documento italiano Valorizzare l’insegnamento e l’apprendimento linguistico (ITALIA,
2007), é frisado o seguinte aspecto sobre a afetividade em relação ao aprendizado de uma
língua estrangeira na terceira idade.
Não se trata, naturalmente, de uma motivação de tipo instrumental (aprender
línguas por motivos de trabalho, para estabelecer-se em um país
estrangeiro, por necessidade de estudo etc.), mas de uma motivação
intrínseca (amor por uma língua ou cultura, desejo de conhecer o caráter de
um povo com o qual se tem contato, por exemplo, durante as férias, desejo
de aproximar-se de uma determinada literatura etc.), de uma motivação
social (ter uma atividade para desenvolver junto com outros, reencontrar-se
em uma classe como nos velhos tempos), de uma motivação familiar (nestes
tempos de globalização os matrimônios mistos, inclusive entre indivíduos
provenientes de culturas muito distantes, levam, por exemplo, normalmente
os avós a quererem aprender as línguas para poder dialogar com os próprios
parentes, os netos, principalmente) (ITALIA, 2007, p. 78, tradução nossa). 737

À motivação familiar podemos acrescentar, também, a questão afetiva em

Aliado a essa questão, ainda, notamos, também, a necessidade de convivência com
pessoas da mesma faixa etária.
Considerações Finais

737

Non si tratta naturalmente di una motivazione di tipo strumentale (imparare le lingue per motivi di

lavoro, per stabilirsi in un paese straniero, per necessità di studio ecc.) ma di una motivazione intrinseca
(amore per una lingua o cultura, desiderio di conoscere il carattere di un popolo con cui si viene in contatto,
p.e. durante le vacanze, desiderio di avvicinarsi a una determinata letteratura ecc.), di una motivazione sociale
(avere un’attività da svolgere insieme ad altri, ritrovarsi in una classe come ai bei tempi), di una motivazione
familiare (in questi tempi di globalizzazione i matrimoni misti, anche fra individui provenienti da culture molto
lontane, spingono p.e. spesso i nonni a volere apprendere le lingue per poter dialogare con i loro parenti, i
nipotini innanzi tutto) (ITALIA, 2007, p. 78).
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relação aos antepassados, uma vez que muitos estudantes de italiano que estão na terceira

Além de o projeto possibilitar a integração de pessoas da terceira idade, ele colabora
com o desenvolvimento cognitivo dos participantes do projeto, cumprindo com seu papel
social de ação de extensão.
A falta de pesquisas que abordem o ensino de língua estrangeira para a terceira
idade, assim como de materiais didáticos para esse público é um dos desafios que o Proliti
vem enfrentando ao longo desses anos. É um desafio que, no entanto, possibilita, aos
integrantes do projeto (acadêmicos e egressos que ministram as aulas, assim como
coordenadores), a reflexão da ação docente. Nesse sentido, essa ponderação tem gerado
inquietações para futuras pesquisas.

Forma(s) de contato com a ação
Mais informações sobre o PROLITI pelo e-mail da coordenadora do projeto:
wania.beloni@hotmail.com
Número da Correspondência Registrada (CR)

CR 48322/2016
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PROJETO DE ORIENTAÇAO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE SANEAMENTO
BÁSICO COM MORADORES DE TRÊS BAIRROS DA CIDADE DE CASCAVEL-PR
Maria Lidia Sica Szymanski 738 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Vitor Augusto Brassal 739, Aline Szymanski740

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Educação
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Educação Ambiental; Saneamento Básico; Entrevista oral.

Resumo
Tendo em vista a necessidade do tratamento das águas utilizadas pelos seres
humanos em suas atividades diárias, bem como a conscientização da redução do consumo
da mesma e os cuidados com o meio ambiente, que ações de gestão ambiental, ampliação
dos sistemas de tratamento, aliados a educação ambiental são fundamentais. Este artigo
demonstra os resultados do Projeto de Trabalho Técnico Socioambiental (PTTS) realizado

orientar a importância ecológica, à saúde pública, individual e coletiva, além do âmbito da
legislação ambiental vigente (Lei 11.445)

sobre a necessidade e obrigatoriedade da

correta ligação à rede de esgoto e tratamento do esgoto domiciliar. O projeto desenvolveuse como parte das obras de ampliação do sistema de coleta de esgoto em três bairros da
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em várias etapas, de sensibilização e reuniões comunitárias a princípio, seguidos por

região norte da cidade de Cascavel/PR, no ano de 2015 e foi realizado por uma equipe
treinada para instruir e tirar dúvidas, orientar e coletar dados para ao final das etapas
observar e constatar a aderência dos munícipes ao sistema de coleta de esgoto. Ao final
do projeto, constatou-se através de testes práticos se houve a efetiva ligação de cada
imóvel à Rede Coletora de Esgoto, resultando na adesão de 98% das residências destas
localidades, sendo um resultado considerado positivamente expressivo se comparado ao
curto tempo de intervenção e as condições sociais dos bairros, tendo o município de
Cascavel se destacado à nível Nacional como um dos melhores saneamentos básicos do
Brasil.
Apresentação

A necessidade de Saneamento Básico é uma questão imperativa para a subsistência
saudável dos seres humanos, bem como das comunidades ecológicas envolvidas, ao redor
do mundo. E, dessa forma ela deve ser compreendida pela população de todos os níveis
de atuação, sejam os produtores agroindustriais, de bens e serviços, ou os consumidores
urbanos e povos tradicionais. Projetos que visem essa conscientização e também a
estruturação para minimização dos impactos das ações humanas derivadas de suas
atividades são de suma importância para a proteção dos recursos naturais e a
sustentabilidade ambiental.
No Brasil, a quantidade de água utilizada para as atividades humanas, desde o
consumo pelo abastecimento quanto para os processos de produção, vem aumentando

feito em estações de tratamento, uma necessidade para reduzirem os efeitos nocivos nos
cursos d’água e para contribuir com a preservação dos recursos hídricos (LEONETI et al.,
2011).Moisés M. et al(2010) destaca que o crescimento desordenado com falta de
infraestrutura básica, gera ambientes insalubres e de exclusão social. Destacam ainda
dados técnicos do Ministério das Cidades, os quais demonstram que as cidades brasileiras
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significativamente a cada ano. No entanto, a quantidade de água com qualidade não

abrigavam, há menos de um século, 10% da população nacional. Atualmente, são 82%.
Incharam, num processo perverso de exclusão e de desigualdade. Como resultado, 6,6
milhões de famílias não possuem moradia, 11% dos domicílios urbanos não têm acesso ao
sistema de abastecimento de água potável e quase 50% não estão ligados às redes
coletoras de esgotamento sanitário. Em municípios de todos os portes, multiplicam-se
favelas. Dados de 2004, contidos no diagnóstico dos serviços de água e esgotos do
Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS), registram que o índice médio
nacional de abastecimento de água é de 95,4%; em contrapartida, os serviços de
esgotamento sanitário e tratamento de esgotos apresentam baixos índices na média
nacional: de 50,3% e 31,3%, respectivamente (MOISES,M. 2010).
Tendo em vista esta realidade, o setor de saneamento busca há muito tempo estar
amparado por uma Política Federal de Saneamento Básico, a qual foi regulamentada no
ano de 2007(BRASIL, Lei n.11.445)
A Política Federal de Saneamento Básico diz respeito a capacitar pessoas, fomentar
o desenvolvimento institucional e propiciar apoio técnico a todos os agentes que atuam no
setor. A Lei 11.445, em seus artigos 2º e 3º, regulamenta que os serviços públicos de
saneamento básico serão prestados tendo como um dos princípios fundamentais o controle
social; considerando-o como um conjunto de mecanismos e procedimentos que
garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos
processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionadas
aos serviços públicos de saneamento básico. A Lei 11.445 salienta o apoio à sociedade
na participação e no exercício democrático do controle social. Sempre tendo em vista a

Os serviços de água e esgoto são também essenciais para a saúde pública uma vez
que muitas das internações hospitalares estão relacionadas à sua ausência, e ainda
promovem a preservação do meio ambiente, bem-estar social, e desenvolvimento
econômico. Dessa forma, empresas de saneamento, com uma função técnica, prestam
seus serviços através de processos que devem ser avaliados junto ao meio ambiente, pois
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contribuição para a universalização do acesso à melhoria da qualidade e a máxima

são sujeitas ao licenciamento ambiental, conforme Resolução do Conselho Nacional de
Meio Ambiente (CONAMA 237/97).
O processo de conscientização para a saúde,

envolve uma prática social de

mudança de hábitos e atitudes, além da compreensão e transmissão de conhecimentos.
Porém, o ato de conscientizar vai muito além, pois trata-se de mudar a forma de pensar e
agir, através da indagação, reflexão, questionamento e inserção na construção coletiva.
Educar é um processo contínuo, dinâmico e participativo, e os indivíduos que
compreendem, passam a ser agentes de transformação, participando da detecção dos
problemas, planejamento e execução, monitoramento e avaliação das ações que levem à
busca de alternativas que possam ser utilizadas para solucionar as diversas situações.
A educação ambiental é relatada no Capítulo 36 da Agenda 21, como o processo
que busca desenvolver uma população que seja consciente e preocupada com o meio
ambiente e com os problemas que lhe são associados. Que tenha conhecimentos,
habilidades, atitudes, motivações e compromissos para trabalhar individual e coletivamente
na busca de soluções para os problemas existentes e para a prevenção dos novos. A Lei
9.795/99 de 27/04/1999, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política
Nacional de Educação Ambiental, define-a em seu artigo 2º como "um componente
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e
não-formal. Assim, a educação ambiental mostra-se voltada para a formação de uma
educação política.(MOISES,M.2010)
O Paraná foi destaque no Ranking do Saneamento que é divulgado anualmente pelo

Grossa em 7º, Cascavel em 8º, Londrina em 9º. Também aparecem bem posicionadas no
ranking as cidades de Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais. Das onze primeiras cidades
colocadas do Brasil cinco são paranaenses e atendidas pela Companhia de Saneamento
do Paraná (SANEPAR, 2017).
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Instituto Trata Brasil. Pelo quinto ano consecutivo, Curitiba é a primeira entre as capitais,

O instituto Trata Brasil, ao analisar a incidência de infecções gastrointestinais no país
em municípios com mais de 300 mil habitantes e faixas etárias de incidência dessas
doenças, considerando os dados do DATASUS, observou que em 2009 foram notificadas
mais de 462 mil internações por infecções gastrointestinais em todo o país. Cerca de 210
mil foram classificadas pelos médicos como “diarreia e gastroenterite de origem infecciosa
presumível”, pouco mais de 10 mil casos como “amebíase, shiguelose ou cólera” e 246 mil
como “outras doenças infecciosas intestinais”
Mesmo antes da Constituição Federal de 1988 a prestação dos serviços de
saneamento básico já era de competência dos municípios. Ao longo da década de 70, o
Brasil apreendeu especial atenção para propiciar o abastecimento de água à população
das cidades e incentivou a criação de Companhias Estaduais de Saneamento Básico
(Cesb’s) para executarem o Programa do Plano Nacional de Saneamento (Planasa). Os
recursos para elas transferidos pela União, através do BNH (Banco Nacional da Habitação),
que hoje é feito pela Caixa Econômica Federal desde de meados da década de 80
(MOREIRA, 1996).
Para contemplar o projeto foi aprovado o Contrato 173, destinado a ampliar do
Sistema de Esgotamento Sanitário dos bairros Interlagos, São Cristóvão e Brasília I com o
Programa de Intervenção Socioambiental para 4.625 Ligações Prediais de Esgoto, o qual
realizou-se através de reuniões comunitárias, orientações domiciliares e vistorias técnicas
realizadas por empresa terceirizada e colaboradores devidamente treinados para a
realização de cada etapa.
Junto à obra física ocorreu o Trabalho Técnico Social, que é fundamentado na gestão

conquista processual e efetiva comunitária.
O presente artigo visa apresentar o projeto de extensão denominado Projeto de
Trabalho Técnico Socioambiental (PTTS) realizado nos bairros Interlagos, Brasília I e São
Cristóvão da cidade de Cascavel/PR, bacia hidrográfica do Rio Piquirí (especificamente
despoluição do Rio Clarito – Programa Se Ligue na Rede), nos quais foram realizadas

Página

sociedade, o qual legitima a participação favorecendo o controle social, no sentido de uma

1414

do saneamento por bacia hidrográfica, de forma integrada com órgãos do governo e a

sensibilizações junto à comunidade e orientações orais em cada residência dos bairros
mencionados sobre a correta ligação à rede coletora de esgoto, bem como sua importância
e obrigatoriedade.

Procedimentos Adotados

Os procedimentos metodológicos utilizados na realização do projeto de prática
socioambiental foram baseados nos princípios da gestão integrada e responsabilidade
compartilhada, sensibilização por meio de reuniões prévias com a comunidade e
posteriormente orientações orais em cada residência. A participação do grupo gestor, cujos
membros são representantes da própria comunidade beneficiada e instituições parceiras,
ocorreram em todas as etapas do empreendimento, incentivando a gestão participativa nos
bens e serviços implantados, encaminhando as demandas apontadas pela comunidade em
geral.
As atividades realizadas foram acompanhadas por uma equipe socioambiental
específica e treinada em cada bairro em questão. As orientações domiciliares abordaram
cada morador e orientava-se a respeito da correta utilização do sistema de esgoto através
de perguntas que direcionavam as principais questões socioambientais como a importância
do saneamento básico, doenças causadas pela falta de tratamento do esgoto domiciliar e
os decorrentes problemas ambientais que desencadeiam.

treinamento de colaboradores terceirizados e reuniões prévias com a comunidade e o
Grupo Gestor. Logo em seguida iniciaram-se as etapas de orientações domiciliares em
cada logradouro
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Resultados

Ao longo do ano de execução, foram realizados dez encontros com o Grupo Gestor
do empreendimento, 14 reuniões com a comunidade, 2 cursos de formação de agentes
socioambientais e 1 cursos de encanadores para ligação predial de esgoto.
Após as etapas de reuniões comunitárias e capacitação dos profissionais envolvidos,
deu-se início às intervenções junto aos domicílios. Num primeiro momento os agentes
treinados realizaram as abordagens em todas as casas do projeto para distribuição de
material didático sobre saneamento, saúde, e os ganhos sociais, econômicos e ambientais
do empreendimento. Contou ainda com orientações sobre a correta interligação a ser feita
pelo usuário, e a obrigatoriedade do tratamento do resíduo em questão, condizente com a
legislação vigente (Brasil, Lei nº 11.445), com intuito de conscientizá-los a aderir ao sistema
disponibilizado. No total foram 4.981 Abordagens de Sensibilização Ambiental para 4.546
lotes, isso devido à existência de mais de uma casa por lote em muitos dos casos, com
adesão de 99% das residências, destacando o município de Cascavel a nível nacional
quanto ao saneamento básico.
Este resultado poderia ter maior abrangência caso o projeto fosse mais longo, uma
vez que em apenas um ano o munícipe deveria realizar toda a interligação de sua
residência, e ao identificar a falta de consciência ambiental deveria continuar a se investir
na educação de saúde pública, pois conforme se estabelece uma conscientização quanto
ao ambiente em geral, a própria população dissemina, acompanha, explica e orienta aos
outros o que lhe foi esclarecido.
Dentre as famílias que não fizeram a correta ligação, observaram-se dificuldades
quanto ao alto gasto financeiro com a compra do material (inclusive de itens obrigatórios

mostram-se resistentes à mudanças em seu modo de agir, necessitando-se outros tipos de
abordagens nestes casos.
Considerações Finais
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como a caixa de gordura), mão de obra, e esgotamento e aterramento da fossa séptica.

Pode-se concluir, portanto, que os trabalhos realizados tiveram boa aceitação da
população revelando-se na adesão de 98% das famílias ao projeto, contribuindo para a
apropriação pública do sistema de coleta de esgoto, com benefícios ao município e ao
ambiente e significativa melhora na qualidade de vida da população de maneira geral.
Com isto venceu-se, em partes, um impasse fundamental pela busca da
redução do impacto das ações humanas nesse local rumo ao equilíbrio ambiental, servindo
de exemplo para novos trabalhos em outras localidades de Cascavel, e para outros
municípios do Estado, do país e do mundo.

Forma(s) de contato com a ação
Maria Lidia Sica Szymanski: szymanski_@gmail.com
Vitor Augusto Brassal: vab.biologo@gmail.com
Aline Szymanski: alineszymanski1982@gmail.com
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PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO FÓRMULA SAE PARA
COMPETIÇÃO NO EVENTO DA FÓRMULA SAE, ORGANIZADO PELA SAE BRASIL
Carlos Alberto Lima da Silva1 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Treml741, Lobão742, Paim743

Área Temática: Tecnologia e Produção
Linha de Extensão: Educação Profissional
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: veículo; competição; fórmula.

Resumo
O evento Fórmula SAE, organizado e coordenado pela SAE Brasil, é uma
competição entre as IESs de engenharia para estudantes de graduação. Visa simular uma
situação real de desenvolvimento de protótipos, com todos os desafios de um projeto de

oportunizando conhecimento e experiência no desenvolvimento profissional dos
acadêmicos.
Apresentação

741

Mestre, Eng. Mecânica, Foz. E-mail: aline_elly@hotmail.com.

742

Doutor, Eng. Mecânica, CECE, Foz. E-mail: eclobao@gmail.com.

3

Graduando, Eng. Mecânica, CECE, Foz. E-mail: moreiraarquivo@gmail.com.
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engenharia, tornando-se uma importante atividade extracurricular, promovendo intercâmbio

As atividades previstas foram:
- Continuação do desenvolvimento do projeto dos subsistemas do Protótipo e
desenho em CAD e simulação em CAE;

- Participação na 13ª Competição Fórmula SAE BRASIL, no período de 24 a 27 de
novembro de 2016, na Cidade de Piracicaba, SP, no distrito de Tupi, no Esporte Clube
Piracicabano de Automobilismo;

- Especificações para aquisição dos componentes do Protótipo através da Fundação
Parque Tecnológico de Itaipu – FPTI;
Observação: A FPTI está fornecendo parte dos componentes do Protótipo, a partir
das especificações elaboradas pela equipe.

- Continuação da construção do Protótipo.
Procedimentos Adotados

As atividades desenvolvidas compreendem:

- O estudo dos diversos subsistemas que compõe o protótipo, como chassis,
suspensão, freios, direção, transmissão e motor, através de literaturas aprofundadas sobre

- Apresentação do projeto em forma de relatório técnico, com os memoriais de
cálculo e justificativas para cada sistema empregado, acompanhados de desenhos técnicos
impressos;
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cada um desses subsistemas;

- Elaboração das especificações técnicas para compra dos materiais e componentes
necessários à fabricação e montagem do Protótipo, realizadas na oficina do Fórmula SAE,
instalada nas dependências da FPTI;

- A construção e testes do protótipo em espaços cedidos pela FPTI à equipe;
- A participação na Competição Fórmula SAE BRASIL que ocorre anualmente em
Piracicaba – SP;
População beneficiada de, no mínimo, 100 acadêmicos, bem como alunos da rede
pública de Foz do Iguaçu, através de palestras que serão ministradas pelos acadêmicos
integrantes da Equipe Cataratas Racing Team FSAE.

Resultados

Entende-se por resultados as atividades desenvolvidas, quando a ação envolver
coleta de dados ou estudo de caso, estes devem ser inseridos, analisados e discutidos.

- Desenvolvimento do projeto dos subsistemas do Protótipo e desenho em CAD e

novembro de 2016, na Cidade de Piracicaba, SP, no distrito de Tupi, no Esporte Clube
Piracicabano de Automobilismo (Ver Figuras 2 e 3).
- Elaboração de Especificações para aquisição dos componentes do Protótipo.
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simulação em CAE (Ver Figura 1).
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Figura 1 – Diagrama de corpo livre para parâmetros de frenagem.

Figura 2 – Participação na 13ª Competição Fórmula SAE BRASIL.

Figura 3 – Participação na 13ª Competição Fórmula SAE BRASIL.

Considerações Finais
- A principal dificuldade neste projeto é a falta de agente universitário – com formação
técnica em eletromecânico a ser contratado pela Unioeste para o CECE. Um técnico
eletromecânico poderia auxiliar em diversas atividades realizadas na oficina, inclusive com
relação à segurança física.

condições de levar o mesmo a cabo.

Forma(s) de contato com a ação

Não aplicável.
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- Também encontra-se dificuldades em conseguir patrocínio para este projeto.

Número da Correspondência Registrada (CR)

Número da CR: 43666/2014.

Referências
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Sem referências.

PROJETO FUTURO DO JUDÔ: INICIAÇÃO E ALTO NÍVEL ATRAVÉS DO
ESPORTE SOCIAL 2015-2016
Edilson Hobold744 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Lucinar Jupir Forner Flores 745, Felipe Endler Tavares do
Nascimento746, Eduardo Lazzaretti Boes 747, Cleiton Ferreira Morelli 748
Área Temática: 06 – Saúde
Linha de Extensão: Esporte, Lazer e Saúde
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: judô; inclusão social; desempenho.

Resumo

Foram desenvolvidas atividades que auxiliaram na formação educacional e física destes
participantes. Os alunos tiveram a oportunidade de participar de torneios regionais e
estaduais. Além disto, puderam realizar exames de promoção de faixas, buscando assim,
um maior conhecimento e desenvolvimento progressivo do Judô.

744

Doutor em Educação Física, Educação Física - Bacharelado, CCHEL, Campus de Marechal

Cândido Rondon. E-mail: edilson.hobold@unioeste.br
745

Doutor em Educação Física, Educação Física - Bacharelado, CCHEL, Campus de Marechal

Cândido Rondon. E-mail: lucinar05@gmail.com
746

Acadêmico Educação Física - Bacharelado, CCHEL, Campus de Marechal Cândido Rondon. E-

mail: felipe200399@outlook.com.
747

Acadêmico Educação Física - Bacharelado, CCHEL, Campus de Marechal Cândido Rondon. E-

mail: booooeseduardo@hotmail.com
748

Acadêmico Educação Física - Bacharelado, CCHEL, Campus de Marechal Cândido Rondon. E-

mail: cleitonfermor@hotmail.com.
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O projeto Futuro do Judô: Iniciação e alto nível através do esporte social ofereceu

Apresentação

O projeto Futuro do Judô: iniciação e alto nível através do esporte social iniciou na
UNIOESTE no ano de 1998, completando no ano de 2017, 19 anos de atendimento à
comunidade de Marechal Cândido Rondon. Neste período muitos atletas se destacaram
em nível Estadual, Nacional e Internacional. Este projeto formou até o momento 14 faixas
pretas sendo que todos atuaram como colaboradores no próprio projeto e a maioria, agora
como profissional, estão atuando como professores de judô em diversas cidades de nossa
região. Segundo Lassere (1969), o Judô é uma arte de viver e um princípio da evolução,
pois é um ensinamento que nos possibilita tomar consciência de nossa própria realidade,
razão pela qual deve ser colocado e mantido acima de toda influência seja ela nacional,
racial, política, financeira, sectária ou pessoal. A prática do judô normalmente provoca um
desenvolvimento sadio das faculdades intelectuais, um espírito de rápidas reações,
habituado a agir com decisão, dotado de um juízo equilibrado e essencialmente prático.
Criam-se, desta forma, comportamentos de tolerância e justiça. (ARPIN 1971; DUNCAN,
1979; LASSERE, 1969; MONTEIRO, 1998; SHINOHARA, 2000; TAKESHITA, S/D;
TEGNER, 1969; VIRGÍLIO, 1986; VIRGÍLIO, 2002). A partir disto, é possível afirmar que o
esporte vem se tornando essencial para a formação educacional, física e de caráter dos
seus praticantes. Este esporte ainda possibilita a inclusão e socialização de pessoas com
deficiência visual, síndrome de Down, síndrome de Asperger, Psicose infantil dentre outras.
proporcionando a melhora do desempenho e o crescimento dentro da modalidade,

Geral:
Oferecer aulas/treinos de judô para estudantes de instituições públicas do município
de Marechal Cândido Rondon - Paraná.
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aumentando assim, as possibilidades de buscar um mundo mais igualitário.

Específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientar de forma educativa, através do Judô, crianças, adolescentes e jovens;
Oportunizar o Judô como prática de educação e cidadania para crianças e adolescentes
em situação de risco social;
Oportunizar a prática do Judô como elemento de inclusão social a deficientes visuais;
Oportunizar a prática do judô como esporte e lazer;
Proporcionar a vivência competitiva e a promoção oficial de faixas;
Detectar novos talentos esportivos no Judô;
Orientar e preparar acadêmicos para atuarem como instrutores de judô;
Oportunizar bolsas de extensão para acadêmicos destaques.

Procedimentos Adotados

Participantes e normatizações
No período de 2015/2016 foram indicados pelas escolas públicas de nosso
município, 60 novos participantes de ambos os sexos. Participaram também filhos de
professores e funcionários de nossa instituição, alunos remanescentes dos anos anteriores
e acadêmicos dos cursos da UNIOESTE - Campus Marechal Cândido Rondon. Sendo
assim, foram atendidas aproximadamente 110 participantes, (crianças, adolescentes e
adultos através deste projeto), três vezes por semana, gerando um número superior a 1.300
atendimentos mensais e mais de 13.000 atendimentos por ano. Durante este período

Anualmente são oferecidas vagas para acadêmicos de Educação Física da
UNIOESTE para atuarem como monitores deste projeto, tendo como pré-requisito alguma
vivência nesta modalidade esportiva. Possibilitamos a aprendizagem e vivência em uma
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possibilitou-se a continuidade de atendimento há um aluno com deficiência visual total.

área de atuação profissional e a chance de auxílio através da obtenção de bolsas de
extensão.
A busca por parcerias com diversas entidades é constante, tanto no setor público
quanto no privado para aquisição de Kimonos e faixas, auxílio para a participação em
competições, legalização da prática e promoções de faixas no Judô. Atualmente este
projeto conta com parcerias da Federação Paranaense de Judô, Secretaria Municipal de
Esportes de Marechal Cândido Rondon e Colégio Rui Barbosa.

Instrumentos e procedimentos
São desenvolvidas aulas teórico/práticas sobre histórico, desenvolvimento e filosofia
do Judô; fundamentos básicos e específicos do judô; palestras sobre disciplina, higiene,
saúde, educação, cidadania dentre outros temas relevantes; regras e condutas do Judoca
(competitivo e social). Também contamos com a participação do Projeto UNIAMA, desde o
mês de abril de 2011, onde atendemos uma pessoa com deficiência visual, de gênero
masculino, desde então mantêm a prática da modalidade judô juntamente com vinte alunos
de 12 a 15 anos de idade, participantes do Projeto Futuro do Judô.
As aulas acontecem no Complexo Esportivo da UNIOESTE - Campus de Marechal
Candido Rondon e também no Colégio Rui Barbosa, que disponibiliza sua estrutura para
este projeto. São oportunizados três encontros semanais realizados nas segundas, quartas
e sextas feiras, com uma hora de atividades, conduzidas acadêmicos do curso de Educação
Física, monitores deste projeto.

modificações que sejam necessárias ocorrer durante o decorrer do processo.

Resultados
Nestes 19 anos de realização do projeto, é possível observar e afirmar a contribuição
efetiva do mesmo para mais de 3.900 crianças, adolescentes, jovens e adultos que
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São realizados módulos de avaliação do projeto e dos monitores através de reuniões

passaram e participaram deste projeto. As aulas e treinamentos desenvolvidos
possibilitaram o conhecimento específico teórico e prático da modalidade, além do
desenvolvimento de coordenação motora, força, resistência, flexibilidade, dentre outras
variáveis desenvolvidas através de atividades específicas ou gerais. Acreditamos que esta
prática contribuiu para a formação do caráter destes participantes, possibilitando a inclusão
de pessoas com deficiência ou dificuldades de aprendizado, e proporcionando assim, uma
melhora efetiva destes participantes em ambientes externos ao Projeto (ambiente escolar
e familiar, por exemplo). Oportunizou ainda aos alunos a progressão de conhecimentos
dentro da modalidade, através de competições (regionais e estaduais), exames e trocas de
faixas. Nossos alunos participaram de maneira igualitária com alunos que provinham de
entidades particulares em todos os eventos que optamos em participar.

Considerações Finais

Através do conteúdo desenvolvido é possível inferir que o Projeto Futuro do Judô:
iniciação e alto nível através do esporte social contribui em vários âmbitos para a
comunidade regional, enfatizando o objetivo principal do projeto que é oferecer aulas de
Judô sem custos, buscando assim uma melhoria na inclusão social e ainda, contribuir,
ensinar e aprender com a inclusão de pessoas com deficiência. Também oportuniza aos
acadêmicos de Educação Física, uma maior vivência na modalidade, na formação
acadêmica e na aproximação com a comunidade em geral, pais e/ou responsáveis dos
alunos, pessoas com maior graduação e conhecimento da modalidade específica,

contribuindo também para a formação e o desenvolvimento destas crianças, adolescente,
jovens e adultos, mostrando que o Judô além de esporte, com ênfase na melhora do
desempenho, busca também, contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade
verdadeiramente mais humana e mais justa.
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tornando-os mais aptos a ingressar no mercado de trabalho. Por fim, esperamos estar

Forma(s) de contato com a ação

E-mail: edilson.hobold@unioeste.br
Telefones: (45)9961-2494 ou (45) 3284-5030 (Curso de Educação Física Bacharelado) Endereço: UNIOESTE- Campus de M. C. Rondon
Rua Pernambuco, 1777 – Centro- CEP 85896-000.

Número da Correspondência Registrada (CR)
15431/2005
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PROJETO HOTELARIA EM AÇÃO ECONOMIA DOMÉSTICA
Lavínia Raquel Martins de Martins 749
Cristina Shiota750, Isabel Cristina Corrêa da Silva751

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Educação Profissional
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Treinamento; Economia Doméstica; Orçamento Familiar.
Resumo

Esta proposta se expõe com treinamentos aplicados pelos acadêmicos, através de
pesquisa prévia, para a comunidade com o intuito de realçar tanto o conhecimento
acadêmico como o dos participantes, contribuindo a se inserirem no mercado de trabalho.
O objetivo é demonstrar o módulo de Economia Doméstica e Orçamento Familiar como
forma do indivíduo se adequar a renda familiar de modo estável e equilibrada, para com o

Apresentação
A atividade do projeto Hotelaria em Ação com treinamentos e oficinas ministrados
para a comunidade carente no município de Foz do Iguaçu tem suas importâncias, pois na
749

Coordenadora do projeto, Professora Mestre do curso de Hotelaria, CCSA, campus de Foz do

Iguaçu. E-mail: lrmartins23@hotmail.com.
750

Acadêmica,

Curso

de

Hotelaria,

CCSA,

campus

de

Foz

do

Iguaçu.

E-mail:

Curso

de

Hotelaria,

CCSA,

campus

de

Foz

do

Iguaçu.

E-mail:

cristinashiota2@gmail.com.
751

Acadêmica,

xiquinha1959@gmail.com.
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tempo conseguir prosperar.

atualidade é cada vez mais exigida uma formação especializada e voltada ao
aprimoramento do trabalho. O projeto “Hotelaria em Ação” visa à melhoria e aprimoramento
da mão-de-obra da comunidade de Foz do Iguaçu, trazendo um enriquecimento de
conhecimento aos participantes do curso e proporcionando-lhes uma melhor qualidade de
vida, como, ainda, melhores chances no mercado de trabalho. No mercado de trabalho da
Hotelaria é exigido do futuro profissional (acadêmicos da Unioeste) um conhecimento amplo
nas atividades de treinamento de pessoal e atendimento ao público, o que neste projeto de
extensão é administrado e realizado pelos acadêmicos. No ano de 2016 as atividades foram
realizadas em parceria com o CRAS-Norte (Centro de Referência de Assistência SocialRegião Norte de Foz do Iguaçu), onde se levou o treinamento do Curso Administradora da
Casa, com 60% das disciplinas previstas no projeto; no ano de 2017 foi realizada parceria
com a AFA (Associação Fraternidade Aliança) na região Sul do município, no bairro Porto
Meira, onde já foi ministrada a primeira etapa do curso Administradoras da Casa com 50%
das disciplinas propostas no projeto, deverá haver a segunda etapa no segundo semestre
deste ano. Ainda foi apresentado o módulo de Economia Doméstica na Escola Airton
Senna, para estudantes do Ensino Médio, no dia 15 de maio de 2017.

Neste trabalho vamos especificar o módulo de Economia Doméstica e Orçamento
Familiar que abrange as aulas com noções de formas de economia, meio ambiente e
levantamento dos ganhos e gastos da família dos participantes do projeto.
O planejamento permite que as participantes saibam seu limite de gastos para cada
tipo de consumo. Assim, antes de o mês começar, tenham em suas anotações o orçamento

e as despesas que vão acontecer em um determinado período.
Para definir as receitas com as participantes, se apresentou:
O valor da receita a ser inserido na planilha deve ser o valor líquido, já com os
descontos realizados pelo responsável por seu pagamento; Se sua receita é variável, anote
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de gastos do mês, para que possam economizar e atingir as metas esperadas.

uma média de seus ganhos mensais; Anote suas fontes de receita, tais como: salários/prólabore, trabalhos eventuais, bonificações anuais ou eventuais, aposentadorias, pensões
alimentícias, recebimento de aluguéis, resgate de aplicações financeiras, etc. (SICOOB
COFAL, 2012).

Foi conversado e elaborado com as participantes os tipos de gastos que suas
famílias tem durante o mês, organizando e determinando os percentuais de cada tipo de
despesa doméstica em relação as receitas (salário) da família.
Conforme a apostila da SICOOB COFAL (2012), as despesas podem se apresentar
como:

Despesas fixas (frequentes): São, normalmente, realizadas uma ou várias vezes ao
mês, como, por exemplo, as despesas com telefone, luz, supermercado, etc. É importante
identificar o valor unitário da despesa e sua frequência no mês.
Despesas eventuais: São as que não ocorrem todo mês. Neste campo entram, por
exemplo, a anuidade do cartão de crédito, a assinatura de uma revista, remédios, compra
de presentes (principalmente em datas comemorativas), reparos ou o IPVA de seu
automóvel.
É necessário anotar toda despesa, mesmo um café de R$ 0,90, uma bala de R$ 0,15
ou R$ 0,50 doados no sinal de trânsito.
Dentre este levantamento de despesas se procurou junto com as participantes

O ideal é que as Despesas tenham o seguinte percentual em relação à Receita:
Moradia, 30% da receita; Alimentação, 25%; Saúde e Higiene, 15%; Transporte, 12%;
Educação, 8%; Lazer, 5% e; Diversos, 5%. (CRCBA, 2013).
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colocar as despesas da família dentre dos percentuais médios apresentados como o ideal

Após essa demonstração começou a se especificar onde devia ocorrer maior
economia pelas participantes e através do exposto, quais itens de uma família se pode
reduzir os gastos para não comprometer a renda da família.

Apesar das participantes terem um vago conhecimento sobre finanças, demonstram
conhecimento em fazer economia doméstica, o que tornaram as aulas bem proveitosas.
Durante o projeto se observou a dificuldade das participantes em organizar suas contas,
onde no decorrer das aulas conseguiram visualizar itens de economia em seus lares.

Foram discutidas formas de economizar no aluguel e condomínio, no uso do telefone,
no consumo de água, no consumo de gás, no consumo de energia elétrica, nas compras
de alimentação, no uso de transporte e combustíveis, bem como na utilização de uma
poupança para gastos emergenciais.

Procedimentos Adotados
O projeto foi desenvolvido através de estudos (pesquisa) acadêmicos desenvolvidos
com os professores do projeto para a elaboração das apostilas (2016 e 2017), dentro do
que a instituição necessita aperfeiçoar em suas regiões. A apostila de 2016 (CRAS-Norte)
abordou os seguintes assuntos: Direitos e Deveres do empregado doméstico; Postura
Profissional dentro do Ambiente de Trabalho; Saúde, Higiene e Aparência Pessoal; Noções
de Governança; Técnicas de Limpeza: Arrumação e Limpeza da Casa; Noções de

os assuntos: Direitos e Deveres do Empregado Doméstico; Segurança Alimentar;
Aproveitamento de Sobras e Alimentação Especial; Noções de Economia Doméstica;
Saúde da Mulher e do Homem; Orçamento Familiar; Entrevista Profissional; e, Técnicas
para Elaboração de Currículos. Na Escola Airton Senna foi apresentado apenas uma
planilha para os levantamentos de receitas e despesas (FIGURA 1), para os alunos do
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Economia Doméstica; Cuidados na Aquisição de Alimentos; Cerimonial e Protocolo; e,

Ensino Médio (2017), onde se explicou como fazer o preenchimento e foi palestrado os
itens de economia doméstica.

Nestes cursos realizados pelos discentes, são repassados os conhecimentos
adquiridos em salas de aula, bem como especificamente os pesquisados para a atividade.
As atividades são ministradas em salas de aulas e/ou cozinhas, com projeção de slides
(multimídia), são aulas expositivas, onde o acadêmico leva aos participantes além do
conhecimento, debaterem o quadro atual do mercado de trabalho, por muitas vezes é
trazido para a sala produtos e equipamentos como ilustração para as atividades de aula.

Doméstica 2016 e 2017.
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Resultados
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Figura 1 – Planilhas apresentada para os participantes dos módulos de Economia

Até a presente data o “Projeto de Extensão Hotelaria em Ação” vem alcançando seu
objetivo geral que é profissionalizar a comunidade carente de Foz do Iguaçu para
exercerem atividades no mercado de trabalho, oferecendo oportunidade para ingressarem
e se manterem no trabalho escolhido.

Todos sabem da importância de uma educação financeira tanto na economia pessoal
como na familiar. Foi ministrado este módulo de Economia Doméstica em quatro
oportunidades, no CRAS (2016) para um grupo de mulheres de baixa-renda, onde teve
cerca de 56 participantes dentro do projeto Administradoras da Casa; na AFA (2017) a um
grupo de senhoras de uma comunidade de baixa renda onde compareceram mais de 20
alunas; na Escola Airton Senna (2017) para em média 70 alunos do Ensino Médio mais 6
professores; e, no projeto Unioeste na Cidade, na Ocupação Bubas, no bairro Porto Meira
em Foz do Iguaçu, que devido as chuvas teve uma baixa participação.

O Projeto Hotelaria em Ação está capacitando os membros da comunidade não só
para trabalhar no emprego doméstico (administradoras da casa, babá, acompanhante de
idosos etc.), bem como no setor de hospedagem (camareira). O referido projeto em parceria
com o CRAS-Norte e a AFA-Região Sul de Foz do Iguaçu vem proporcionando o
conhecimento necessário para empregos em residências como em hotéis da cidade, a fim
de que as alunas coloquem em prática o que aprendem em sala de aula.
Na etapa do ano de 2016, concluíram o curso 18 alunas e na 1.ª etapa do ano de

de painel, artigo e de apostila.
Observa-se abaixo parte do material utilizado nas aulas expositivas e palestras.
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2017, apesar de iniciar o curso com 21 alunas, só concluíram o curso 06 alunas.

Figura 2 – Lâminas utilizadas nas palestras do módulo de Economia Doméstica.

Considerações Finais
Para fazer um planejamento familiar simples, claro e coeso só é preciso um pouco
de organização. Seguindo certos passos como levantar os ganhos e gastos da família em
uma única tabela facilita a visualização de onde esta se gastando muito, selecionando as
informações mais importantes para economia. Sempre buscando primeiramente levantar
todos os gastos da família, não importando os seus valores, mesmo os mais ínfimos são
importantes. Durante o projeto e observou a dificuldade das participantes em organizar suas
contas, onde no decorrer das aulas conseguiram visualizar itens de economia em seus
lares.

Nos treinamentos que ocorreram para a comunidade em quatro etapas contribuiu

atividades realizadas entre 2016 e 2017, em 2016 houve uma participação maior de
pessoas e menos evasão durante o curso; viu-se, também um diferencial no interesse do
assunto conforme a faixa etária dos participantes, a palestra ministrada aos adolescentes
teve atenção e pouca interação, enquanto que as palestras ministradas às mulheres adultas
teve muita interação mas pouca atenção.
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para o conhecimento dos acadêmicos em auxiliar a compreensão dos participantes do

Destacamos, ainda, o aproveitamento das acadêmicas durante as pesquisas para a
realização destas aulas, se viram na posição de docentes, onde sentiram a dificuldade que
se encontra para passar conhecimento de forma efetiva, houve muito aprendizado.

Forma(s) de contato com a ação
Projeto Hotelaria em Ação
E-mail de contato: lrmartins23@yahoo.com.br, cursohotelariaunioeste@gmail.com
Telefones: (45) 3576-8140 e (45) 3028-6923.

Número da Correspondência Registrada (CR)
Projeto nº 48046/2016
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SICOOB COFAL. Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da

PROJETO TRANSFUSÃO DA ALEGRIA

Carlos Frederico Almeida Rodrigues752 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Felipe José Webber 753, Maria Isabel Mason de Araújo754, Franciele A.
Caovilla Follador 755 Geraldo Emílio Vicentini5 e equipe

Área Temática: (saúde)
Linha de Extensão: (saúde humana)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: lúdico; saúde humana; relação médico-paciente.

do curso de Medicina da Unioeste campus Francisco Beltrão, tendo como objetivo principal
proporcionar bem-estar e entretenimento às pessoas internadas. Além disso, o Projeto
proporciona aos acadêmicos experiências mais humanizadas no ambiente hospitalar, as
quais farão toda a diferença na futura relação médico-paciente.
752

Professor Mestre do Centro de Ciências da Saúde, Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão.

E-mail: rodriguescfa@hotmail.com.
753

Acadêmico Graduando do 3º ano de Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão. E-mail:

felipejwebber@hotmail.com.
754

Acadêmica Graduanda do 3º ano de Medicina, CCS, campus de Francisco Beltrão. E-mail:

maria.isabel.mason@hotmail.com.
755

Professor Doutor do Centro de Ciências da Saúde CCS, campus de Francisco Beltrão. E-mail:

francaovilla@hotmail.com.
5

Professor Mestre do Centro de Ciências da Saúde CCS, campus de Francisco Beltrão. E-mail:

vicentinige@gmail.com.
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Resumo

Apresentação

O Projeto transfusão da Alegria foi criado em 2013 com a finalidade de levar alegria,
descontração, bem estrar e entretenimento para os pacientes internados nos hospitais de
Francisco Beltrão. Este projeto é composto inicialmente por acadêmicos de medicina, em
especial aqueles ingressados no primeiro ano, entretanto o projeto está aberto a
participação de qualquer pessoa que tenha interesse em contribuir para ação. Além disso,
é uma forma dos alunos, especialmente os calouros, contribuírem para a recuperação dos
pacientes logo no primeiro ano do curso, onde o contato com o paciente nesse período da
graduação é limitado. O objetivo do projeto é proporcionar aos pacientes internados
descontração, bem-estar, entretenimento e alegria por meio de músicas, encenações
teatrais, contação de histórias, poemas e piadas, dentre outras atividades lúdicas.

Segundo Aguiar 1999 (apud Prado,1999), o lúdico é uma categoria de atividade
construída socialmente que cria espaço de jogo entre o real e o imaginário. Considerando
que as visitas feitas promovem atividades de caráter lúdico e que já foi comprovado no meio
científico que brincadeiras e jogos variados bem como risadas melhoram a oxigenação e
induzem o relaxamento (Soares, 2013), é evidente que o projeto possui um papel efetivo
no ambiente hospitalar, auxiliando no bem-estar e reabilitação dos pacientes. Além disso,
o Projeto Transfusão da Alegria é uma forma de proporcionar aos acadêmicos de medicina
uma visão humanizada do exercício da profissão e do ambiente hospitalar desde o primeiro

O Projeto Transfusão da Alegria conta, atualmente, com a colaboração de 34
acadêmicos e professores do curso de medicina da UNIOESTE do campus de Francisco
Beltrão, os quais são divididos em grupos com até 5 pessoas para a realização de visitas
semanais em quatro hospitais do município - Hospital São Francisco, Hospital Policlínica
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ano de graduação.

São Vicente de Paula, Hospital Regional do Sudoeste e Centro de Oncologia de Francisco
Beltrão (o hospital mais recente a fechar parceria com o projeto).
Os grupos a realizarem as visitas são formados, preferencialmente por indivíduos
que apresentam compatibilidade de horários disponíveis além de relativa afetividade prévia
entre si. Esses critérios são estipulados para que as visitas sejam realizadas com melhor
facilidade, sem atrapalhar a rotina acadêmica e profissional destes, e para que o
entrosamento da equipe seja o melhor possível.
Para a capacitação dos acadêmicos participantes, foram realizadas oficinas de
escultura em balões, palestra com abordagem dos aspectos do adoecer e psicologia
médica e palestra sobre regras de biossegurança e infecção hospitalar, bem como um
treinamento prévio (o que inclui contação de histórias, piadas e poemas, além de
orientações sobre a postura no quarto junto ao leito do paciente e miniteatros) a fim de
melhor prepara-los para as visitas.

Resultados
O Projeto beneficia anualmente cerca de 500 pessoas. Desde sua criação, cerca de
duas mil e quinhentas pessoas, entre elas pacientes e seus familiares, funcionários dos
quatro hospitais da cidade de Francisco Beltrão, bem como os próprios integrantes do
projeto foram beneficiados por este. Prova de todo esse sucesso está na satisfação dos
hospitais em querer, todo ano, renovar a parceria com o Projeto. Além disso, é percebido,
por meio de relatos, o excelente contentamento dos integrantes do projeto, em especial os
acadêmicos de medicina, principalmente quanto ao ato de formação de uma boa relação

Página

Figura 1

1441

interpessoal.

Integrantes do Projeto Transfusão da Alegria visitando pacientes do Hospital
Regional do Sudoeste (2015)
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Figura 2

Integrantes do Projeto Transfusão da Alegria visitando pacientes da Policlínica São
Vicente de Paula (2015)

Figura 3

Integrantes do Projeto Transfusão da Alegria visitando pacientes do Hospital São
Francisco (2016)
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Figura 4

Integrantes do Projeto Transfusão da Alegria visitando pacientes da Policlínica São
Vicente de Paula (2017)

Considerações Finais
O Projeto Transfusão da Alegria se tornou intrínseco na realidade dos hospitais de
Francisco Beltrão-PR, e orgulhosamente completa cinco anos de existência na
comunidade. Vemos anualmente a satisfação dos hospitais ao querer renovar a parceria
com o projeto, visto que ele é uma ferramenta muito importante no processo de recuperação

Francisco Beltrão junto ao município e região.
Forma(s) de contato com a ação

Centro de Ciências da Saúde: 46 35200719;
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e bem-estar dos pacientes. Além disso, o projeto promove, de maneira secundária,

Redes sociais: facebook.com/transfusaodaalegria.
Número da Correspondência Registrada (CR)

39166/2013
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PROL - PROGRAMA DE LÍNGUAS DA UNIOESTE DE MARECHAL CÂNDIDO
RONDON: UMA AÇÃO DESAFIADORA PARA UMA UNIVERSIDADE EMERGENTE NO
MUNDO CONTEMPORÂNEO
Nelza Mara Pallu 756 (Coordenadora PROL)

Área Temática: (Comunicação)
Linha de Extensão: (Línguas Estrangeiras)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Línguas Estrangeiras; dialogicidade; transformação.

promovidas principalmente pela comunicação em redes sociais, as instituições de ensino
superior se encontram sob o desafio de estabelecer relações dialógicas 757 entre a
universidade e demais setores da sociedade. Tais relações se referem às possibilidades
para promover o diálogo com a diferença, o questionamento de formas dominantes de

756

Professora Doutora em Letras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE,

Colegiado do Curso de Letras – CCHEL. Pesquisadora e docente do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Rural Sustentável – linha de pesquisa: Inovações Sócio-tecnológicas e Ação Extensionista
da UNIOESTE. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Poéticas do Imaginário e Memória – CNPq.
Pesquisadora do GIPEDS - Grupo Interdisciplinar e Interinstitucional de Pesquisa e Extensão em
Desenvolvimento Sustentável. Bolsista Capes/PIBID: coordenadora subprojeto PIBID/Letras/Inglês do
Campus de Marechal Cândido Rondon da UNIOESTE. Coordenadora do Programa de Línguas PROL. Email: nelza.pallu@unioste.br.
757

Relações dialógicas: se refere ao conceito denominado de dialogicidade por Bakhtin (2003). O

diálogo bakhtiniano contrapõe-se ao discurso monológico, sendo compreendido como ação entre
interlocutores.
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Resumo

pensamentos, e a construção de perspectivas alternativas para o enfrentamento dessas
questões. Assim, pode-se afirmar que as instituições universitárias representam um local
propício para ouvir as diferentes vozes que se inter-relacionam.
Contudo, para que uma universidade possa se voltar aos interesses e necessidades
de inserção na comunicação global, se faz necessário que ela priorize ações extensivas de
aproximação entre o processo de formação pessoal e profissional, buscando a
indissociabilidade acadêmica.
Assim, visando compor uma ação dialógica e interdisciplinar que agregue diferentes
interlocutores, foi criado no ano de 2016, o Programa de Línguas - PROL - do campus de
Marechal Cândido Rondon, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste, o qual tem
a finalidade de integrar um conjunto de ações articuladas entre a pesquisa, o ensino e a
extensão para o desenvolvimento de atividades para a produção e democratização do
conhecimento em línguas estrangeiras.
Com este intuito, o PROL visa ampliar e tornar acessíveis os diversos saberes
produzidos na universidade para o atendimento das necessidades comunicativas
(nacionais e internacionais) advindas da comunidade interna e externa acadêmica. O
Programa se propõe a constituir-se como um espaço de abertura para a pluralidade
linguística e cultural no ambiente acadêmico, viabilizando a relação transformadora 758 entre
a Universidade e a Sociedade.
Desta forma, considerando-se o objetivo principal do PROL, ou seja, o

PROL estabeleceu os seguintes objetivos específicos:
•
•

Oportunizar experiências reais para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras à
comunidade interna e externa do campus de Marechal Cândido Rondon da Unioeste;
Oferecer modalidades diferenciadas de atividades de extensão (Projetos; Cursos; Eventos)
para o atendimento dos interesses e necessidades do público participante;

758

O conceito de transformação aqui interpretado se encontra ao final do texto.
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desenvolvimento de atividades permanentes e articuladas para a produção e

•

•
•
•
•

•

•
•

Oferecer oportunidades para a realização de atividades de manifestações artísticas,
literárias, culturais e históricas de culturas estrangeiras (apresentações; mostras; palestras;
exposições; produções cinematográficas; etc.);
Capacitar os ministrantes de cursos para compor o perfil profissional de atuação adequado
aos propósitos do PROL;
Contribuir para o letramento crítico759 e digital 760 dos sujeitos participantes no processo de
aquisição de línguas estrangeiras visando à transformação social;
Fomentar a cultura plurilinguística dos sujeitos participantes;
Estimular intercâmbios e promover modalidades acadêmicas com as Instituições de Ensino
e órgãos públicos e privados, mediando relações com estudantes, docentes, servidores e
pesquisadores internos e externos;
Estabelecer Parcerias e contratos de intercâmbio entre docentes, alunos e ex-alunos com
proficiência linguística, entre instituições nacionais e internacionais para ministrar aulas
nos cursos oferecidos pelo Programa;
Participar efetivamente do processo de internacionalização da Unioeste;
Colaborar para a verticalização nos cursos do campus de MCR da Unioeste.

cursos do campus de Marechal Cândido Rondon da Unioeste. Para o melhor atendimento
das especificidades e propósitos das demandas, e devido ao seu caráter orgânicoinstitucional, pretende-se que as atividades de extensão ofertadas pelo PROL sejam
paulatinamente ofertadas em modalidades diversificadas (prestação de serviços; projetos;

759

Letramento crítico: concepção do processo de leitura fundamentada por Paulo Freire o qual

consiste não apenas em ler, mas ler se lendo, valorizando-se a diferença de história, de origem, de lugar de
cada intérprete social (MENEZES DE SOUZA, 2011).
760

Letramento crítico digital: a denominação letramento crítico digital é entendida,

neste texto, como uma concepção abrangente na qual se considera o contexto
sociocultural, histórico e político para a utilização das tecnologias dos sujeitos, e não
simplesmente como um aparato tecnológico (PALLU, 2016). Ou seja, concebe-se o
“letramento digital como prática social culturalmente constituída” (FREITAS, 2010, p. 338).
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As atividades planejadas para realização no PROL visam atender à comunidade em

cursos; eventos), respeitando, contudo, a legislação vigente da Unioeste e o Regulamento
do PROL.
Visando uma autonomia pedagógica, embora os procedimentos metodológicos
necessitarem de uma flexibilidade, no sentido de que possam ser adequados e modificados
conforme as características de cada modalidade de atividade, todas as atividades se
encontram respaldadas pelas concepções discursivas de ensino de línguas. 761 Assim, a
composição organizacional e metodológica do PROL se caracteriza, basicamente, da
seguinte forma: 1) todos os recursos financeiros oriundos das atividades serão gerados
com o intuito de cobrir as despesas e manutenção do PROL. Serão administrados
financeiramente pela coordenação do programa e por uma Fundação (Fundecamp). 2)
atualmente, existe uma taxa única de pagamento (para um semestre de aulas) para
participação nos cursos, correspondente ao valor de R$200,00 (Duzentos Reais). Esta taxa
é a única forma de arrecadação de recursos para a manutenção de todas as despesas dos
projetos, principalmente referente ao pagamento aos professores ministrantes.

3) as

atividades são realizadas em turnos diferenciados, nas salas de aulas disponíveis no
campus, e os serviços de secretaria em sala própria nas dependências da Unioeste. 4) os
materiais didáticos (livros) são selecionados pela equipe do PROL, e adquiridos pelos

participarão de capacitações contínuas pela equipe do PROL; o perfil dos ministrantes se
caracteriza por profissionais com proficiência linguística comprovada, ou mediante
realização de teste de proficiência ofertado pelo PROL, oriundos da comunidade acadêmica
interna e externa; 6) à divulgação das atividades, além dos canais midiáticos, a secretaria

761

As concepções discursivas para o ensino de Línguas concebem a língua como discurso. O

discurso é entendido como um conjunto de enunciados pertencentes a campos diferentes, mas com
procedimentos comuns de produção em um mesmo sistema de formação. A língua é, pois, um sistema de
construção de enunciados (PALLU, 2013, p. 71).
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participantes dos cursos em editoras e livrarias particulares. Os materiais de apoio são

do PROL utiliza-se de panfletos e folders possibilitados pelos recursos de cada Projeto. 7)
todas as certificações, oriundas das atividades desenvolvidas, são geradas pelo PROL. 8)
os projetos para a realização de cursos para fins diversificados nas línguas estrangeiras
são ofertados de acordo com a demanda da comunidade interna e externa. 9) todo e
qualquer colegiado de curso, em qualquer área do conhecimento, poderá propor alguma
atividade ao PROL, desde que respeitada as características identitárias do Programa.
Desde sua recente criação, neste curto espaço de tempo, o PROL já possibilitou a
realização de dois Projetos de Extensão voltados ao Ensino de Línguas Estrangeiras: o
primeiro projeto intitulado English for Different Purposes iniciou para a abertura do PROL
em agosto de 2016 com oferta de cursos de inglês. Na primeira edição era previsto a
abertura de duas turmas com 15 alunos cada. Como a procura foi muito satisfatória, houve
cinco turmas com uma média de 15 alunos em cada. Na segunda edição em 2017, a
procura e o fechamento de turmas se manteve na mesma proporção. Assim, estes
resultados evidenciam a procura pelo idioma inglês, especialmente quando oferecida por
valores acessíveis à sociedade. O segundo Projeto, Sprechen Sie Deutsch? Curso de
Alemão para a comunidade iniciou as atividades em 2017 com a previsão de abertura de
duas turmas, o que se cumpriu. Até o presente momento, ambos os Projetos inseridos no
PROL atenderam uma média de 250 pessoas. Contudo, vale ressaltar que, diferentemente
das escolas de idiomas em que se há uma grande preocupação com o número de alunos
matriculados, o PROL se propõe a oferecer paulatinamente (conforme a demanda social)
cursos de línguas estrangeiras, na qual a qualidade acadêmica representada pela Unioeste
é o principal quesito.

em centros de línguas consolidados de outras instituições universitárias, além de um apoio
obtido pela equipe do PEL - Programa de Ensino de Línguas de Cascavel; do engajamento
do diretor do campus de MCR; bem como da equipe da PROEX da Unioeste, engajada com
a implementação de Programas de Línguas nos demais campi.
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Por fim, importante destacar que, para a criação do PROL, a professora

Vale destacar que esta tarefa não é simples de se manter e consolidar, por vários
motivos, dentre eles, pode-se destacar: a falta de apoio dos demais colegas professores; a
dificuldade em manter uma equipe de docentes na atividade extensionista; a burocracia
interna no processo de tramitação e de avaliação das propostas, que muitas vezes,
demonstrando demasiada preocupação com detalhes (nem sempre relevantes do ponto de
vista da área do conhecimento proponente) acabam por desmotivar algumas propostas
antes mesmo de tramitarem; a dificuldade em se obter recursos financeiros para as
condições mínimas de funcionamento do PROL; e ainda, pelo contexto político desfavorável
em que se encontram as universidades estaduais. Esta ação extensionista representa,
assim, um dos desafios que as universidades brasileiras se deparam diante das demandas
comunicativas no mundo contemporâneo, principalmente aquelas emergentes que se
encontram em fase de desenvolvimento e com muito a caminhar.
No entanto, considerando-se que os resultados que têm sido obtidos no PROL
(expressos principalmente pela grande procura e expressiva participação dos sujeitos nas
atividades, e também, pela oportunidade diferenciada de trabalho e capacitação
profissional aos ministrantes dos cursos), pode-se dizer que esta ação tem sido bem
sucedida, o que motiva sua continuidade. Por isso, vale reconhecer que, a divulgação de
ações voltadas para a transformação social, bem como a promoção de eventos para a
interação dialógica entre as diversas atividades extensionistas da Unioeste, se torna o local
aberto para a disseminação e expansão dos saberes acadêmicos e sociais.
Consequentemente, a vivência com diferentes línguas estrangeiras, proposta pelo
PROL de MCR, pode contribuir para que os sujeitos se tornem mais tolerantes e abertos

constituiria a verdadeira transformação do indivíduo.” (CRUZ, 2006, p. 35).
Para concluir, destaca-se que hoje o PROL conta com a possibilidade de inserir
todos os procedimentos referentes às inscrições às atividades no Sistema SEGV, desde as
inscrições até o momento final de certificações. Além disso, o PROL tem sua página no
Portal da Unioeste(http://www5.unioeste.br/portal/proex/programas/prol/apresentacao-prol
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para o conhecimento de diferentes formas de comunicação, considerando-se os

contendo todas as informações de sua estrutura e funcionamento disponível ao público,
além de email institucional (rondon.prol@unioeste.br) e telefone para contatos (3284-7865).

Contatos PROL:

(http://www5.unioeste.br/portal/proex/programas/prol/apresentacao-prol)
(rondon.prol@unioeste.br)
(Facebook: @PROunioeste)
Telefone: 3284-7865
CR PROL: 49014/2016
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PROPOSTA DE AVALIAÇÃO POSTURAL DE ATLETAS
UMA PERSPECTIVA PARA AS ÁREAS DA SAÚDE
Jalusa Andréia Storch 762 (Coordenador da Ação de Extensão)
Gustavo Kiyosen Nakayama763 (Sub-coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Ana Beatriz Campanhoni Amadori3, Andressa Bonito Lopes4, Bruno
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deles o aumento de força muscular, alívio do estresse, melhora dos sistemas cardíaco e
respiratório, perca/manutenção de peso, prevenção de doenças, maior participação
social, melhor qualidade de vida. No entanto, em excesso ou sem cuidados durante a
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Resumo

execução, o esporte pode produzir o efeito contrário do esperado, resultando em diversos
tipos de lesões. As lesões musculares mais comuns - representando cerca de 10% a
55% de todas as lesões esportivas - são principalmente contusões, estiramentos e
lacerações.Todo exercício físico acarreta em sobrecarga ao aparelho locomotor, seja ela
em um local específico ou mais abrangente. Com isso, o estudo biomecânico deste
sistema é de grande auxílio dos fisioterapeutas, pois nos permite reconhecer os
mecanismos da lesão e, quando a sobrecarga progride mais em relação à recuperação
fisiológica, acaba se tornando uma patologia, majoritariamente passível de intervenção
fisioterapêutica. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo proporcionar à
sociedade acadêmica o conhecimento sobre avaliação postural, oferecendo ao indivíduo
a capacidade de identificar alterações posturais e biomecânicas, assim como,
conhecimento sobre as principais lesões que afetam a população e atletas em geral.
Materiais e métodos: Para realização do minicurso foi aplicado a descrição e
exemplificação de uma anamnese, com uma ficha de avaliação postural para com os
participantes da palestra, promovendo um melhor conhecimento da área. Conclusão:
Para que haja um bom desenvolvimento dos atletas é necessário desde o princípio a
performance em analisarmos o indivíduo como um todo, começando com
anamnese, avaliação postural, a análise da biomecânica com suas aplicabilidades
através disso desempenha-se o condicionamento dos atletas em conjunto com a
prevenção do mesmo. Desta forma pressupunha que ao se ofertar essas informações se
obtenha uma nova forma de conhecimento.
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Palavras chaves: Exercício Físico; Avaliação Postural; Anamnese;

A prática do exercício físico para a maioria dos seres humanos tem-se tornado um
habito diário em suas vidas, sendo que cada individuo que pratica o faz por uma
motivação diferente, seja ela por lazer, estético, hobby, competição ou profissional.
O exercício traz inúmeros benefícios ao organismo, sendo alguns deles o aumento
de força muscular, alívio do estresse, melhora dos sistemas cardíaco e respiratório,
perca/manutenção de peso, prevenção de doenças, maior participação social, melhor
qualidade de vida, etc (MACEDO et al, 2003). No entanto, em excesso ou sem cuidados
durante a execução, o esporte pode produzir o efeito contrário do esperado, resultando
em diversos tipos de lesões (HORTA, 2011). As lesões musculares mais comuns representando cerca de 10% a 55% de todas as lesões esportivas - são principalmente
contusões, estiramentos e lacerações (ASTUR, et al. 2014).

Todo exercício físico acarreta em sobrecarga ao aparelho locomotor, seja ela em
um local específico ou mais abrangente. Com isso, o estudo biomecânico desse sistema é
de grande auxilio dos fisioterapeutas, pois nos permite reconhecer os mecanismos da
lesão e, quando a sobrecarga progride mais em relação à recuperação fisiológica, acaba
se tornando uma patologia, majoritariamente passível de intervenção fisioterapêutica
(CALLEGARI, 2016).

estímulos a serem aplicados ao atleta. Foram apontadas três etapas compõem este
processo: 1 - Diagnóstica: análise dos pontos fortes e fracos do avaliado relacionados a
determinada característica; geralmente aplicada no início do programa, atua como
parâmetro na elaboração do planejamento das atividades. 2 - Formativa: informar sobre a
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A avaliação de diferentes componentes do treinamento desportivo (técnico, tático,

evolução do indivíduo durante o processo de treinamento, oferecendo informações quase
diárias quanto à performance obtida. 3 - Somativa: identifica-se como a soma de todas as
avaliações realizadas no período final de cada unidade do planejamento, apontando a
evolução geral do atleta. (BORIN et al, 2007).
Outra avaliação que pode ser inserida nessas três etapas é a de identificação e
descrição do problema em termos de incidência e gravidade das lesões esportivas; de
identificação de fatores de risco e mecanismos de lesão que desempenham um papel no
aparecimento de lesões desportivas; de introdução de medidas que são susceptíveis de
reduzir o futuro risco e ou gravidade de lesões desportivas, com base nas informações
fatores etiológicos e os mecanismos de lesão relacionados a segunda fase; e a avaliação
do efeito das medidas, o retorno à primeira fase. (SALILLAS et al, 2014).
Procedimentos Adotados
Desejamos a partir dos conhecimentos mencionados acima, realizar um estudo com
a população de acadêmicos em geral, propondo uma visão mais ampla dos sistemas de
locomoção do ser humano e como estes podem afetar na realização de um exercício físico
ou até mesmo na execução de uma modalidade desportiva

Para esse fim, o mini-curso será realizado com base na ideia de que os hábitos
posturais, assim como o equilíbrio, a flexibilidade, lesões sofridas, perfil de exercícios físicos
e perfil de atividade desportiva; podem influenciar na eficiência do exercício físico e na

Para a coleta de dados será realizada uma anamnese geral com os participantes do
mini-curso. Esses dados são de importância fundamental para traçar um perfil atual de
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possível incidência de lesões.

saúde e rotina de exercícios do indivíduo. Os dados serão coletados utilizando-se da
plataforma Google Forms®, de um modo automatizado e online.

O questionário de anamnese contará com perguntas primeiramente sobre os dados
pessoais do indivíduo (nome, idade, peso, estatura). Logo após, será respondido sobre o
uso de óculos ou lente de contato e aparelho ortodôntico, visto que ambos influenciam o
equilíbrio e a adaptação da pessoa aos exercícios físicos, sobretudo os esportes.

Seguidamente, o participante será abordado quanto aos seus hábitos de exercício
físico, respondendo a perguntas simples como se é ativo fisicamente (segundo os critérios
da OMS); se pratica exercícios físicos ativamente e há quanto tempo; se pratica alguma
modalidade esportiva; frequência, motivação, percepção de esforço e recuperação do
exercício; sobre competições desportivas, se participa de competições; Quais os horários
e quanto tempo de sono.

Quanto ao histórico de lesões, o questionário abordará informações sobre se o
indivíduo já sofreu algum tipo de lesão; quando fez, quantas foram, e em quais locais do
corpo ocorreram as lesões; se houve recuperação; sobre o tratamento, quanto durou, se
fez fisioterapia ou tratou somente com medicamentos ou ainda outros procedimentos. Ainda
nessa área,será perguntado quanto tempo a pessoa permaneceu inativa devido à lesão, se
a mesma retornou e se continua lesionada.

e ainda sobre a ingestão de alimentos e água antes e depois dos exercícios. Por último,
trataremos sobre os hábitos de saúde com questões sobre o uso de álcool e/ou cigarro;
demais patologias e se passou por alguma cirurgia recentemente.

Ficha de avaliação postural
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A Anamnese aqui apresentada ainda fala sobre as especificações nutricionais, com

Como parte de uma melhor avaliação do participante, nossa equipe propôs, com
base em uma série de estudos, artigos e bibliografias sobre o tema, uma avaliação postural
customizada. Com o uso de informações básicas e práticas, será realizada uma avaliação
postural e de equilíbrio.

De início, será feita uma avaliação postural pela equipe especializada, tendo como
referência a posição anatômica, e anotando os desvios posturais. Para tanto, o indivíduo
será solicitado para permanecer na posição neutra e confortável, também serão
encontradas figuras representando o corpo humano em diferentes perspectivas, com a
finalidade de tornar mais prática a descrição dos desvios posturais.

Seguidamente, o participante será questionado sobre a presença de lesões e/ou
locais de dor, novamente de uma maneira prática, descrevendo também a intensidade da
dor, quando começou e uma possível situação de exacerbação da dor. O equilíbrio será
tratado na sessão seguinte, testando o apoio bipodal e unipodal da pessoa, assim como as
influências secundárias no equilíbrio, como o tipo de mordida, a acuidade e convergência
visual. Por fim, será realizado o teste de flexibilidade de flexão anterior de tronco (alcançar
os pés), onde será analisada pela equipe de fisioterapia as possíveis cadeias musculares
encurtadas.

Resultados

população em geral e atletas, principais alterações posturais, assim como, disfunções
biomecânicas que resultem alterações do corpo humano, como encurtamentos musculares,
fraqueza muscular, alterações estruturais entre outras. Portanto é necessário levar em
consideração a importância dessa avaliação, capacitando os indivíduos a identificar
alterações do corpo humano e suas principais causas, podendo agir de forma preventiva
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Com base no descrito, esperamos que com este mini curso, os participantes tenham

dando orientações a pessoas leigas. Para isso, desempenharemos atividades práticas em
dupla nas quais cada indivíduo avaliará seu colega, aplicando a ficha de anamnese e a
ficha de avaliação verificando se há algum tipo de alteração ou lesão, colocando em prática
o que foi explicado na palestra, podendo encontrar ou não essas alterações.
Assim o que esperamos é o entendimento desses participantes do que realmente
deveria ser uma avaliação, e assim encontrarmos alterações que possam ser validadas
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para o aprendizado do minicurso.

Figura 1 – Ficha de anamnese geral

Figura 2 – Ficha de avaliação Postural

Considerações Finais:
Para que haja um bom desenvolvimento dos atletas é necessário desde o princípio
a performance em analisarmos o indivíduo como um todo, começando com anamnese,
avaliação postural, a análise da biomecânica com suas aplicabilidades através disso
desempenha-se o condicionamento dos atletas em conjunto com a prevenção do mesmo.
Desta forma pressupunha que ao se ofertar essas informações se obtenha uma nova

O Projeto em Extensão em Fisioterapia Desportiva pode ser contactado por meio do
email: fisionoesporteunioeste@gmail.com. Além do contato telefônico, no setor de
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forma de conhecimento.

Ortopedia do Centro de Reabilitação Física da Unioeste (CRF), pelo número (45) 32207319.
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Resumo
O trabalho apresenta o projeto de extensão “Proposta e critérios de correção da
redação do vestibular da Unioeste: teoria e práxis”, ofertado pela Comissão Permanente de
Correção de Redação do Vestibular, do campus de Marechal Cândido Rondon (doravante
MCR), aos docentes de Língua Portuguesa da rede pública de ensino do Estado. A ação
foi organizada por meio de oficinas, que focalizaram os critérios e simulações de correções
de redações com comparação de escores atribuídos, bem como o aprimoramento teórico
dos participantes, retomando conceitos como coesão e coerência textuais, gêneros textuais
e discursivos.

Apresentação

Instituída desde 1995, a Comissão Permanente de Correção de Redação do
Vestibular tem como objetivo a elaboração, correção e atribuição de notas para a redação
do vestibular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Desde então, a
equipe reavalia continuamente os critérios de elaboração e correção da prova de redação
e desenvolve reuniões de estudo teórico e simulações de correção.

parâmetros da norma padrão da Língua Portuguesa e a tipologia textual (COSTA VAL,
1999; FÁVERO, 2000, FÁVERO e KOCH, 2002; CATTELAN; LOTTERMANN, 2009). Essa
perspectiva teórica foi modificada em 2012, quando a comissão decidiu contemplar,
também, a abordagem dos gêneros discursivos, visto que a leitura e produção textual levam
em conta, principalmente, a natureza funcional e interacional da linguagem (BAKHTIN,
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Até o vestibular de 2011, os critérios de correção estavam baseados nos

1990; 1992). De forma não gratuita, essa mudança veio ao encontro, também, das
Diretrizes Curriculares para o ensino de Língua Portuguesa:
As Diretrizes ora propostas assumem uma concepção de linguagem
que não se fecha “na sua condição de sistema de formas [...], mas abre-se
para a sua condição de atividade e acontecimento social, portanto
estratificada pelos valores ideológicos” (RODRIGUES, 2005, p. 156). Dessa
forma, a linguagem é vista como fenômeno social, pois nasce da
necessidade de interação (política, social, econômica) entre os homens.
Tendo como base teórica as reflexões do Círculo de Bakhtin a respeito da
linguagem [...] (DCEs, 2008, p. 49).

No entanto, de forma geral, o ensino de Língua Portuguesa nem sempre seguiu essa
concepção de linguagem, visto que “[...] em alguns contextos ainda segue uma concepção
de linguagem que não privilegia, no processo de aquisição e no aprimoramento da língua
materna, a história, o sujeito e o contexto, [...] pautando-se no repasse de regras e na mera
nomenclatura da gramática tradicional”, mencionam as DCEs (2008, p. 48).
Nesse sentido, os integrantes da Comissão Permanente de Correção de Redação
do Vestibular, do campus de MCR, decidiram por ofertar aos docentes de Língua
Portuguesa da rede pública de ensino do Estado, lotados em colégios da cidade de MCR e
microrregião e pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Toledo (NRE), o curso
“Proposta e critérios de correção da redação do vestibular da Unioeste: teoria e práxis”.
O objetivo foi oferecer aos professores oficinas que propiciassem a discussão em

aprimoramento teórico do docente, em relação ao aporte teórico específico que dá
sustentação aos critérios de correção. Entendeu-se que, apesar de o projeto estar
destinado a professores e contribuir, portanto, para sua autoformação e formação
continuada, sua interferência incidiria significativamente sobre um grande número de
alunos.
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torno dos critérios de correção da redação, simulações de correções de redações de

O desenvolvimento do curso levou em consideração a Instrução N.º 008/2015774, da
Secretaria de Estado da Educação (SEED) e da Superintendência da Educação (SUED),
que prevê a hora-atividade como tempo reservado aos professores em exercício de
docência para estudos, avaliação, planejamento e participação em formações continuadas,
que podem ser cumpridas fora da instituição de ensino, desde que autorizadas pela SEED.
Entretanto, embora esteja previsto que aos professores de Língua Portuguesa é destinada
a sexta-feira para hora-atividade, a maioria deles justificou não poder participar do curso
oferecido pelo fato de estarem em sala de aula e não poderem, portanto, ausentar-se dos
estabelecimentos de ensino e/ou realizar troca de horários.
Para a divulgação do projeto, contou-se com a parceria e apoio do NRE de Toledo,
através da pessoa de Sandra Mara Marcello Nogueira.

Procedimentos Adotados

Foram disponibilizadas 40 vagas para o curso e oferecidos quatro encontros, em
caráter de oficinas, que ocorreram durante o mês de setembro, das 14:00 às 17:15, às
sextas-feiras, nas dependências da Unioeste.
Os módulos foram oferecidos por professores do Colegiado de Letras de MCR

além da apresentação da equipe e dos objetivos do curso mostrou aos participantes como
se dá a composição da Banca de Redação da Unioeste e quais os critérios de avaliação
que empregam. Ainda no primeiro módulo foi feita uma revisão teórica de conceitos como
coesão e coerência textual, gênero textual e discursivo, etc.
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Disponível

em:

<http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/instrucao0082015sued.pdf>. Acesso em: 19 jun.
2017.
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(dois deles já aposentados) e da SEED, lotados em colégios da mesma cidade. O primeiro

No módulo seguinte, ministrado pelos professores Ciro Damke e Angela
Cottica, em 09/09, deu-se sequência ao módulo I com a apresentação do gênero Artigo de
Opinião. Foram realizadas atividades práticas de leitura, interpretação e discussão de
exemplares deste gênero, bem como simulações de correções de redações de vestibulares
anteriores, com comparação de escores atribuídos. O mesmo foi feito nos dois módulos
seguintes, ministrados em 16 e 23/09, o módulo III pelos professores Vera Pagnussatti,
João Carlos Cattelan e Clarete Spohr e o módulo IV pelas professoras Clarice Braatz
Neukirchen, Doris Dal Magro e Izabel Gimenez, nos quais foram focalizados,
respectivamente, os gêneros carta do leitor e comentário interpretativo-crítico. Nos quatro
módulos deu-se enfoque às características definidoras dos gêneros discursivos solicitados
nas propostas de redação da Unioeste e ao tipo textual dissertativo-argumentativo, que
norteia a sua escrita.
Além disso, aos participantes foram disponibilizados todos os materiais
trabalhados ao longo dos quatro módulos: cópias de redações e suas respectivas
propostas; tabela de critérios de correção das redações; resumo dos fatores de
desclassificação de redações e slides explicativos sobre as características (estilo, temática,
composição, interação, etc.) dos gêneros discursivos artigo de opinião, carta do leitor e
comentário interpretativo-crítico.

Resultados
Em relação aos resultados do projeto, pode-se afirmar que os objetivos propostos

com docentes da Rede pública de ensino; b) propiciar formação continuada entre os
colaboradores e também aos participantes envolvidos; c) contribuir para um melhor
entendimento das propostas de redação enfocadas e para a divulgação dos critérios de
correção adotados pela Unioeste; d) ampliar a atuação do curso de Letras, campus de MCR
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foram cumpridos e que foi possível: a) fomentar melhor interlocução entre docentes que

junto à comunidade acadêmica e externa, diminuindo a distância entre universidade e
escola e e) fortalecer e consolidar o trabalho realizado pela Banca.
A avaliação do projeto contou com elaboração e aplicação de um questionário aos
participantes. Os resultados obtidos foram os seguintes:

a) Pontos positivos:
- ampliação/aprofundamento do conhecimento dos participantes a respeito dos
gêneros discursivos do vestibular da Unioeste (artigo de opinião, carta do leitor e
comentário interpretativo-crítico) e dos critérios de correção;
- interação entre os participantes;
- comunicação via e-mail de forma rápida e disponibilização de materiais;
- ambiente agradável;
- temática do projeto interessante e bem abordada;
- excelentes docentes, com domínio de conteúdo;
- atividades práticas (correções de redações em duplas/grupos e posterior correção
conjunta, com discussões e comentários a respeito do texto analisado);
- os materiais e conteúdos poderão ser desenvolvidas nas salas de aula,
especialmente com alunos do 3º ano.
Observação: o módulo IV, sobre comentário interpretativo-crítico, demonstrou muito
preparo e organização.
b) Pontos negativos:

- faltou apresentar mais exemplos de metodologias para trabalhar com os gêneros
textuais nas escolas;
- tempo escasso/curto, devido à importância da temática.

c) Sugestões:
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- alguns módulos foram muito bem organizados, já outros foram mais superficiais;

- manter a oferta do curso para os próximos anos e realizá-lo no início do ano letivo;
- realizar cursos sobre assuntos diversos (ex., as obras literárias exigidas no
vestibular da Unioeste);
- criar grupo de pesquisa e possibilitar a participação dos professores (interessados)
da Rede;
- manter e aprofundar esse diálogo positivo entre universidade e escola.
Considerações Finais

A partir do exposto, salienta-se a importância do projeto para a comunidade
acadêmica e escolar. Com tal iniciativa, os professores da Rede tiveram a oportunidade de
conhecer como é o mecanismo de trabalho de Banca de Redação da Unioeste, além de
terem noção dos critérios e regras adotadas durante o processo de correção das redações.
Objetivou-se ofertar o curso aos professores, que, diante de sua atuação em
diferentes turmas e colégios, poderiam repassar o que aprenderam a um número
significativo de alunos, além de poderem sistematizar melhor as aulas e oferecer exercícios
de análise de correções de redações já com base nos critérios adotados pela banca.
De forma geral, o projeto de extensão contribuiu para que professores e alunos
entendessem melhor todo o processo e organização da Banca de Correções da Unioeste,
além de ter sido um rico momento de troca de experiências, discussões e trabalhos sobre
a temática.

Número da Correspondência Registrada (CR)

48706/2016

Página

Elisangela Redel. E-mail: lizaredel@gmail.com

1469

Forma(s) de contato com a ação

Referências

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1990.

______. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins fontes, 1992.
CATTELAN, João Carlos; LOTTERMANN, Clarice (Orgs.). A redação no vestibular
da Unioeste: alguns apontamentos à luz da linguística textual. Cascavel: Edunioeste, 2009.
COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e textualidade. 2 ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1999.
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 9. ed. 2. impr. São Paulo:
Ática, 2000.
______.; KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Linguística textual: uma introdução. 6.
ed. São Paulo: Cortez, 2002.

PARANÁ. Superintendência da Educação. Diretrizes Curriculares de Língua
Portuguesa para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Curitiba:

Página

1470

SEED/SE, 2008.

QUAL É A SUA PERGUNTA?
Ana Tereza Bittencourt Guimarães775 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Melissa Paoletti de Souza776, Julio Cesar Cargnelutti Junior 777,
Marília Melo Favalesso778, Letícia Dal’Canton 779, Thaís Maylin Sobjak 780

Área Temática: EDUCAÇÃO-TRABALHO
Linha de Extensão: Divulgação científica e tecnológica
Modalidade: Assessoria e Consultoria
Palavras-chave: BIOESTATÍSTICA; CONSULTORIA; CURSOS DE

A criação do projeto “Qual é a sua pergunta?” visa estimular os alunos à área de
bioestatística, aperfeiçoando suas habilidades e auxiliando pesquisadores com dificuldades
nesta área. São realizadas consultorias e assessorias à pesquisadores da área de Ciências

775

Professora de Bioestatística, Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde,

campus de Cascavel. E-mail: ana.bittencourt@unioeste.br.
776

Mestranda em Conservação e Manejo de Recursos Naturais Ciências Biológicas, Centro de

Ciências Biológicas e da Saúde, campus de Cascavel. E-mail: melissaps.bio@gmail.com
777

Mestrando em Conservação e Manejo de Recursos Naturais Ciências Biológicas, Centro de

Ciências Biológicas e da Saúde, campus de Cascavel. E-mail: cargneluttijulio@gmail.com
778

Mestrada em Conservação e Manejo de Recursos Naturais Ciências Biológicas, Centro de

Ciências Biológicas e da Saúde, campus de Cascavel. E-mail: mariliabioufpr@gmail.com
779

Mestranda em Engenharia Agrícola, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, campus de

Cascavel. E-mail:. leticiacanton@hotmail.com
780
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CAPACITAÇÃO

Biológicas e da Saúde, sendo as análises estatísticas realizadas nos programas R e XLStat.
Ao total foram realizados 60 trabalhos de assessorias estatísticas. Os pesquisadores que
procuraram auxílio do grupo pertencem, em sua maioria, à área da Saúde. Quanto ao
ensino da bioestatística, são realizadas aulas particulares e cursos são ministrados quando
alunos ou pesquisadores nos procuram apresentando suas dificuldades específicas. Todos
os cursos visam, de alguma maneira, oferecer conhecimento aos participantes para que
possam, posteriormente, adquirir experiência sobre os assuntos abordados e desenvolver
autonomia de operacionalização.

Apresentação

A utilização da estatística está disseminada nas universidades, nas empresas
privadas e públicas. Com a velocidade da informação, a estatística passou a ser uma
ferramenta essencial na produção e disseminação do conhecimento. Contudo, apesar da
Estatística ser uma ciência revolucionária e que têm propiciado ferramentas para
inferências mais exatas (Triola, 2013), tem sido muito difundida na comunidade acadêmica,
porém pouco compreendida em sua totalidade.

O termo “significância estatística” é

mencionado por grande parte dos alunos de pós-graduação, porém poucos o
compreendem.
Entendemos que há uma necessidade, por parte de diversos pesquisadores, de
compreender o uso desta ferramenta para que seja utilizada de maneira adequada, sendo
fundamental conhecer os fundamentos da estatística, a lógica dos seus testes e sua

A criação do projeto “Qual é sua pergunta?” visa estimular os alunos que já tenham
interesse na área de bioestatística em aperfeiçoar sua habilidades e auxiliar pesquisadores
com dificuldades nesta área. Sendo assim os objetivos deste projeto são: a) atender à
demanda de alunos e pesquisadores do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde no que
se refere à prestação de assessorias em estatística, com envolvimento de alunos de
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aplicabilidade em cada realidade, promovendo assim um trabalho fidedigno, de qualidade

graduação e pós-graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE);
b) propiciar aos graduandos e pós-graduandos participantes do projeto a experiência
quanto à prestação de consultoria e aplicação de metodologias em bioestatística, bem
como aprimorar o conhecimento dos discentes em bioestatística e a capacidade de síntese
dos discentes por meio do desenvolvimento de relatórios técnico-científicos; c) realizar a
formação continuada dos discentes para manutenção do programa e promover o ensino da
bioestatística, compartilhando as experiências do projeto com a comunidade cientifica.

Procedimentos Adotados
Para contemplar ao primeiro e segundo objetivos do projeto, as consultorias
e assessorias são iniciadas pela procura do pesquisador ao grupo do projeto. Após o
primeiro contato, via e-mail, o grupo avalia as análises necessárias a serem realizadas com
base nos objetivos da pesquisa do solicitante. Após este primeiro estudo, os alunos
encaminham o orçamento e aguardam a anuência do pesquisador. Após o aceite do
orçamento, as análises estatísticas são realizadas nos programas R e XLStat, e,
posteriormente, elaborado o descritivo técnico-científico. Este documento é encaminhado
para o requerente e as dúvidas, quando existem, são esclarecidas pelos integrantes que
realizaram as análises.
Em relação ao terceiro objetivo, referente ao ensino da bioestatística, as aulas
particulares e cursos são ministrados quando alunos ou pesquisadores nos procuram
apresentando suas dificuldades específicas. Diante da demanda, são definidos

Ao total foram realizados 60 trabalhos de assessorias estatísticas durante o período
de 1º de agosto de 2016 a 16 de junho de 2017. Os pesquisadores que procuraram auxílio
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metodologias e número de horas-aulas necessárias para o aprendizado do requerente.

do grupo pertenciam a oito cursos, sendo, em sua maioria, da área da Saúde, conforme a
definição do próprio projeto (Fig. 1).
O curso com maior demanda de assessorias e/ou consultorias estatísticas foi
o curso de Enfermagem (26%), seguido pelos cursos de Fisioterapia (17%), Medicina
(15%), Odontologia (15%) e Biologia (13%).
A dificuldade com relação à disciplina de Bioestatística em cursos da área da Saúde
pode estar ligada ao fato desses cursos oferecem baixa carga horária ou inexistência da
disciplina em sua grade curricular. O curso de Biologia, na Unioeste, possui uma carga
horária de 102 horas nesta disciplina, enquanto Enfermagem possui 68 horas, e Fisioterapia
e Farmácia, 34 horas. Alguns cursos de Medicina e Odontologia na região oeste do Paraná
não possuem uma disciplina específica de Bioestatística, apenas disciplinas mescladas
com breves noções sobre o assunto. A demanda provinda dos cursos de Psicologia e

Figura 11 - Frequência relativa percentual dos cursos dos pesquisadores que solicitaram consultorias
e/ou assessorias ao projeto “Qual é sua pergunta?”.
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Nutrição são referentes a outras universidades brasileiras.

O curso oferecido até o momento foi ‘Aprendendo a usar o R’. Este curso foi
elaborado em demanda do grupo de alunos da Universidade Federal do Paraná, campus
Palotina. Todos os cursos visam, de alguma maneira, oferecer conhecimento aos
participantes para que possam, posteriormente, adquirir experiência sobre os assuntos
abordados e desenvolver autonomia de operacionalização.
Até o presente momento, o grupo conseguiu arrecadar um capital de R$ 23.950,00,
cujo montante foi utilizado no formato de bolsas de estudo para os colaboradores do projeto
e aquisição de licenças de programas estatísticos.

Considerações Finais

O projeto contou com a participação de dez pessoas. As pessoas que
participaram conseguiram aproveitar a oportunidade oferecida, sendo que as assessorias
promoveram autonomia para que os participantes executassem as tarefas exigidas. Além
disso, a procura por assessorias e oferta de cursos é crescente.
Formas de contato com a ação

Contato pelo telefone (45) 3220-7350 e por e-mail: qualesuapergunta@gmail.com.
Site: http://qualesuapergunta.wixsite.com/consultoria
Facebook: https://www.facebook.com/qualesuapergunta/

48690/2016
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QUALIDADE DA ÁGUA DA PISCINA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA
UNIOESTE 2017
Fabiana André Falconi 781 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Ana Paula Moraes de Oliveira2
Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: (Comunicação Oral
Palavras - chave: Análise microbiológica; Piscina; Contaminação.
Resumo

O presente estudo teve como objetivo a análise microbiológica da água da piscina
da Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE. As análises foram feitas mensalmente, com 4
amostras diferentes. Nos resultados, não houve crescimento de bactérias heterotróficas,
coliformes totais, Staphylococcus aureus e coliformes fecais. Foram emitidos laudos após
a realização de todas analises, e foi realizado palestras com os usuários da piscina com
objetivo de conscientizar sob a importância da higienização correta.

na facilitação do movimento e na recuperação de disfunções (GABILAN et al., 2005). A
hidroterapia é um recurso fisioterapêutico importante, e utiliza piscinas aquecidas para o
tratamento de variadas disfunções. (CARREGARO et al., 2008). A Clínica de Fisioterapia

781

Doutora, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: fafalconi@hotmail.com

² Acadêmica, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: ana.moraes.31@outlook.com
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Apresentação

da UNIOESTE disponibiliza uma piscina para a realização desses exercícios, atendendo
uma vasta população que busca tratamento e melhora na condição de vida. As águas da
piscina podem representar risco para a saúde, podendo ser veículo na transmissão de
infecções (PIMENTEL, 2010). É comum a ocorrência de conjuntivite infecciosa, inflamação
da orofaringe, afecções de pele, síndromes disentéricos e outras enfermidades.
Com o intuito de impedir esta disseminação, o objetivo do projeto foi a realização de
análises microbiológicas da água para auxiliar os responsáveis quanto ao tratamento
adequado e limpeza do local. Além disso, esta análise é uma exigência da Vigilância
Sanitária, que assegura aos usuários água adequada para uso.
Procedimentos Adotados

As análises microbiológicas da água da piscina da Clínica de Fisioterapia da
UNIOESTE foram realizadas a cada mês entre o período de agosto de 2016 a maio de
2017, totalizando 36 amostras. Para cada análise, foram realizadas coletas de 4 amostras
em frascos estéreis diferentes, que foram denominados como RS (superfície do raso), RF
(fundo do raso), FS (superfície do fundo) e FF (fundo do fundo), pois a piscina é dividida
em duas partes, uma rasa e outra funda. A coleta foi feita da superfície e do fundo de cada
parte. Após a coleta, as amostras foram transportadas até o Laboratório de Controle
Microbiológico de Água, Alimentos e Medicamentos da UNIOESTE, para as análises
microbiológicas.
Para a contagem total de Bactérias Heterotróficas, foram pipetados 10 mL da

transferidos 0,1 mL da amostra sem diluição e também de cada diluição para placas de
Petri, contendo Ágar Padrão de Contagem, utilizando o método de superfície. As placas
foram incubadas em estufa a 35 – 37°C por 48 horas e posteriormente realizada a contagem
das colônias e o resultado expresso em UFC/mL de água.

Página

1 mL da diluição 10-1 e colocado em 9 mL de água peptonada 0,1% (diluição 10-2). Foram

1478

amostra e colocados em 90 mL de água peptonada 0,1% (diluição 10 -1). Após, foi pipetado

Para a pesquisa de Staphylococcus aureus, foram transferidos 10mL de amostra
para 90mL de Caldo Infusão de Cérebro e Coração (BHI) e incubados a 35 – 37°C por 24
horas. Após, foi transferida uma alçada, através de estrias descontínuas, para placas
contendo o meio Manitol Salgado, e estas incubadas a 35 -37°C por 24 horas. Após o
período de incubação, as colônias características (pequenas e amarelas) foram
confirmadas com os seguintes testes bioquímicos: Coloração de Gram, catalase, DNAse e
coagulase.
Para a contagem de Coliformes Totais e E. coli, o método utilizado foi o de Colilert,
que se baseia na adição do reagente cromogênico Colilert em 100 mL de cada amostra.
Após, esta é homogeneizada e inserida em uma cartela Quanti-Tray, selada e colocada em
uma estufa a 35°C por 24 horas. Após o período de incubação, as cavidades da cartela
foram observadas, onde as cavidades que apresentaram coloração amarela à luz visível
indicam a presença de Coliformes Totais, já as cavidades amarelas à luz visível e
fluorescentes à luz UV indicam presença de E. coli e as cavidades que permaneceram
incolores indicam ausência de Coliformes Totais e E. coli. Foi realizada a contagem das
cavidades positivas para Coliformes Totais e E coli. O resultado foi expresso em NMP
(Número mais provável) de Coliformes Totais e E. coli/100mL, utilizando a tabela específica
que acompanha o reagente.
Após a realização de todas as análises, foram emitidos laudos sobre a situação da
água da piscina da Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE em relação ao mês em estudo, e
enviados para os responsáveis pela piscina.
Além disso, foi realizada uma palestra para os usuários da piscina a fim de

Ademais, serão realizadas palestras aos responsáveis pelo tratamento da água da
piscina da Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE, que tem como objetivo abordar as
diferentes formas de tratamento da água, as vantagens e desvantagens de cada técnica,
sua importância na redução da incidência de doenças, os parâmetros de qualidade da água
que devem ser medidos com maior freqüência, os meios de contaminação e as patologias
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conscientizar sob a importância da higienização na prevenção contra patologias que

que podem ocorrer naqueles que fazem o uso da piscina. Com isso, os funcionários terão
conhecimento sobre os fatores de contaminação da água, e poderão instruir os usuários.
Este projeto possui como público alvo os funcionários e pacientes atendidos pela
Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE.

Resultados
Os resultados das análises de amostras da água da piscina, do período de agosto
de 2016 a maio de2017 estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Resultados referentes às análises de amostras de água da piscina, no
período de agosto de 2016 a maio de 2017.

N
Mê º
s

Ag

Colifor

de mes

Colifo

Staphylo

Totais rmes Fecais coccus aureus

Bactéria
s

amostra

(NMP/100mL

(NMP/100m

Heterotróficas

s

)

L)

(UFC/mL)

4

<1

<1

Ausente

<10

Se

4

<1

<1

Ausente

<10

Ou

4

<1

<1

Ausente

<10

No

4

<1

<1

Ausente

<10

4

<1

<1

Ausente

<10

o/2016

t/2016
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t/2016

Fe

4

<1

<1

Ausente

<10

Ma

4

<1

<1

Ausente

<10

Abr

4

<1

<1

Ausente

<10

Mai

4

<1

<1

Ausente

<10

v/2017

r/2017

/2017

/2017

Como pode ser observado, não foi detectado a presença de coliformes totais,
coliformes fecais, Staphylococcus aureus e bactérias Heterotroficas em quantidades
sugestivas de contaminação. É importante ressaltar que todas as coletas realizadas foram
feitas em períodos que a piscina apresentava tratamento.
Em analises realizadas durante janeiro de 2016, período que a piscina encontrava
se sem tratamento, houve crescimento de bactérias heterotróficas acima de 200 UFC/mL e
presença de coliformes totais (SHIBUYA; FALCONI, 2016) O crescimento destas bactérias
em água clorada, como na água da piscina, é indicativo de que o cloro não está sendo
suficiente, permitindo assim o crescimento destas bactérias. Tal fato mostra a real
importância do tratamento da água com metodologia e produtos corretos.
De acordo com GOÉS (2007), as doenças associadas ao uso da piscina,
propriamente dita, podem ser devidas à água não ser tratada adequadamente, ou ter
passado por um tratamento precário ou, ainda, à água ter sido contaminada por algum

foram estudadas 26 amostras de água, onde 38,5% das amostras apresentaram coliformes
totais. Além disso foi possível realizar o isolamento de Streptococcus spp e enterobacterias
(LANGONI et al., 2015).
Em um estudo mais amplo, realizado em São Carlos-SP, foram avaliadas 160
amostras de água colhidas em 20 piscinas de uso comunitário, sendo onze aquecidas e
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banhista doente ou portador.

nove sem aquecimento. Doze amostras estavam fora do padrão sugerido para bactérias
heterotróficas e 63 foram consideradas insatisfatórias quanto à presença de coliformes
totais (SUEITT, 2009).
Como não foi observadas discrepâncias nos resultados encontrados, a análise da
água da piscina da clinica de fisioterapia da Unioeste entre ago/2016 e mai/2017 mostra
valores que encontram - se em acordo com a legislação vigente (ANVISA, 2009).
Considerações Finais

As analises realizadas na piscina da clinica de fisioterapia da Unioeste, indicaram
um tratamento periódico eficaz. Tal fato indica, água própria para uso dos pacientes que
buscam tratamento de comorbidades através da fisioterapia aquática. Além deste
monitoramento, as palestras realizadas minimizam inúmeras duvidas de usuários e
funcionários da clinica.

Forma(s) de contato com a ação
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REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM SEQUELAS MOTORAS POR MEIO DE
JOGOS EM REALIDADE VIRTUAL UTILIZANDO A PLATAFORMA BALANCE
BOARD®.
Fernando Amâncio Aragão782 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Carlos Augusto Lorenzetti Heinzen 783, Bruna Badotti Maciel 784,
Gabriela Otto785, Heitor Pedro Berté Junior786, Natália de Lima6

Área Temática: (Saúde Humana)
Linha de Extensão: (Atendimento fisioterapêutico de pacientes com sequelas
motoras por meio de jogos em realidade virtual)
Modalidade: (Comunicação Oral)

Resumo

A Realidade Virtual (RV) pode ser definida como uma experiência computacional em
imersão, interativa e tri dimensional ocorrendo em tempo real que oferece a oportunidade
ao indivíduo de se juntar a um ambiente virtual multidimensional e multissensorial. A
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eficácia da utilização desse tipo de sistemas para a reabilitação física de pacientes com
deficiência motora vem sendo recentemente estudada e resultados motivantes têm sido
encontrados. O objetivo desse projeto é realizar o atendimento a população com alguma
deficiência motora através de treinamento em realidade virtual para tronco e membros
inferiores utilizando o console de jogo Nintendo Wii® juntamente com a Plataforma Balance
Board®. O

programa

de

tratamento

acontece na clínica

de Fisioterapia

da

UNIOESTE/Cascavel. São realizados atendimentos no mínimo uma vez por semana, com
duração de aproximadamente 30 minutos. Espera-se que essa forma de tratamento
aperfeiçoe as capacidades funcionais, proporcionando motivação e grande adesão dos
pacientes, na medida em que se trata de um meio interativo e eficaz de tratamento.

Apresentação
Muitas alterações funcionais osteo-neuro-musculares têm um tempo de tratamento
fisioterapêutico prolongado e exaustivo. A repetição de manobras e exercícios geralmente
constitui a base de tratamento fazendo, em alguns casos, o paciente desacreditar ou
interromper a sua continuidade. A realidade virtual (RV), comprovadamente gera grandes
resultados em relação à fixação de exercícios de repetição, em exercícios com grandes
amplitudes de movimento e no desempenho de tarefas comportamentais de alcance
funcional, possivelmente, devido componente motivacional envolvido nos ambientes de RV
(FUNG et al., 2006). Também promove uma maior aceitação e permanência no tratamento
por estar relacionado a atividades lúdicas. A eficácia da utilização de sistemas de realidade
virtual para a reabilitação física de pacientes com deficiência motora vem sendo

reabilitação de crianças com paralisia cerebral. Recentemente a empresa de videogames
Nintendo® lançou no mercado o Balance Board®, acessório que se assemelha a uma
plataforma de pressão e se conecta ao Wii Fit® via Bluetooth. O dispositivo é acoplado ao
console Nintendo Wii® com o objetivo de graduar a precisão dos movimentos e a força
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recentemente estudada e resultados motivantes têm sido encontrados. Reid (2004)

aplicada sobre os membros inferiores durante os jogos. O Wii Balance Board® (BB)
apresenta algumas vantagens, como: baixo custo, fácil assistência técnica e obtenção e
disponibilidade alta de atualizações. Através de sensores de pressão distribuídos em cada
um dos quatro cantos da plataforma, são captadas alterações de equilíbrio e do centro de
massa do indivíduo, e as informações captadas são projetadas em tempo real e de maneira
lúdica. O mecanismo de ação se dá pela percepção dos movimentos realizados de forma
inadequada, levando as informações de instabilidade até as articulações que acionam
estímulos de propriocepção oferecendo equilíbrio através de reparos na contração da
musculatura postural (SHIH et al, 2010). Treino de equilíbrio com baixo risco de quedas,
fortalecimento da musculatura, principalmente de membros inferiores e paravertebrais,
estímulo da atividade cerebral, aumento da concentração, da flexibilidade, da mobilidade e
da propriocepção, são algumas das vantagens mais encontradas na utilização da Balance
Board® como forma de intervenção fisioterapêutica de Realidade Virtual.

Procedimentos Adotados
O programa de tratamento foi realizado na clínica de Fisioterapia / Centro de
Reabilitação

Física

–

CRF

da

Universidade

Estadual

do

Oeste

do

Paraná

UNIOESTE/Campus Cascavel. Os pacientes foram triados a partir da lista de espera e
submetidos à avaliação e tratamento em ambiente de Realidade Virtual utilizando o console
de jogos Nintendo Wii®. Para o tratamento foi utilizada uma sala reservada para este fim
que dispõe de um projetor multimídia para a reprodução da imagem aumentando a
sensação de imersão na realidade virtual do jogo. Foram realizados atendimentos para

pessoal, possibilitando o acompanhamento de desempenho e as possíveis evoluções e
melhora no nível de aptidão aos jogos. Durante esse período foram formados grupos de
treinamento com características clínicas similares com o acompanhamento de equipes
especializadas de supervisores.
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cada sujeito selecionado para o estudo ao menos uma vez por semana durante um período

Resultados

Os resultados esperados são proporcionar ao paciente uma melhora nas suas
capacidades físicas e funcionais, alcançadas através do ganho de força muscular,
mobilidade, equilíbrio, coordenação motora, agilidade e atenção.
Foram acompanhados onze paciente por um período médio de 6,91 meses (±4,010),
sendo que alguns pacientes foram treinados por 11 meses e outros por 1 mês. Em média
foram realizadas 17,58 sessões para cada paciente (±12,44). Para a análise dos dados
foram monitorados, por meio da pontuação definida pelo console, os jogos Soccer Heading,
Table Tilt e Tightrope Walk. Os objetivos principais desses jogos são fornecer ao paciente
melhora no equilíbrio, agilidade, coordenação, força muscular, melhora da função cognitiva
e adequar a descarga de peso em membros inferiores.
Foi possível identificar grandes diferenças entre os resultados da melhor sessão e o
da pior sessão ao longo desses oito meses de acompanhamento. Para melhor
compreensão desses resultados e para que fosse possível comparar os pacientes e a
diferença entre os exercícios, os dados foram normalizados e são mostrados em
porcentagem de diferença entre a pior e a melhor sessão monitorada (Figura 1).
Figura 1– Diferença percentual média (%) entre a melhor e a pior pontuação em cada jogo ao
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longo de oito meses de acompanhamento
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Fonte: os autores

Considerações Finais
Os resultados preliminares desses onze meses de acompanhamento dos onze
pacientes apontam uma grande variação média entre a melhor e a pior pontuação entre os
pacientes. Essa diferença pode ser interpretada como o potencial existente de cada sujeito
para melhora nas atividades propostas.
Ademais, o projeto vem apresentando bons resultados na manutenção das
habilidades adquiridas durante o tratamento e boa aceitação por parte da população
atendida, sendo um método terapêutico barato, lúdico e interativo. Por apresentar um

paciente, possibilita um feedback visual imediato e promove uma experiência de interação
com o jogo.
O Centro de Reabilitação Física (CRF)-Unioeste conta hoje com mais de 150
indivíduos aguardando por atendimento na fila de espera. Esse projeto permite que um
número maior de pacientes sejam atendidos no CRF–Unioeste, diminuído desta forma o
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contexto lúdico e motivacional, a terapia com realidade virtual favorece a participação ativa

tempo de espera para que o paciente seja atendido e também proporciona uma forma
alternativa de tratamento tanto para o paciente que está realizando a terapia convencional
quanto para aquele que aguarda para ser atendido. Ao longo do ano mais de 200 sessões
com Wiiterapia foram realizadas, ilustrando a importância do projeto como uma forma
adicional na reabilitação física dos pacientes, e a alta adesão que os participantes do
projeto adotam. O projeto propõe fluxo contínuo de admissão de pacientes, mediante
avaliação prévia e enquadramento no número de vagas do projeto que é determinado pela
capacidade de atendimento da equipe executora e pela estrutura física do CRF.
Ainda são necessários mais estudos que comprovem a eficácia do tratamento com
realidade virtual como ferramenta terapêutica como forma de associação ao tratamento
convencional.

Silva Danilo de Oliveira, Azevedo Fábio Mícolis de, Briani Ronaldo Valdir, Flóride
Carolina Silva, Albuquerque Carlos Eduardo de, Aragão Fernando Amâncio. “Time
performance and CoP displacement of hemiplegic subjects in a virtual reality game task:
short and long-term effects of a training protocol”. Fisioter. Pesqui. vol.22 no.4 São Paulo
Oct./Dec. 2015.
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REABILITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DE PACIENTES COM
SEQUELAS NEUROLÓGICAS NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA UNIOESTE
Fernando Amancio Aragão787 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Daniela Cristina Marchioro788

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Reabilitação; Funcionalidade; Saúde pública.

Resumo
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças neurológicas
acometem cerca de 700 milhões de pessoas no mundo. (OMS, 2013). As lesões
neurológicas centrais compreendem um grupo de alterações do encéfalo e da medula que
acontecem mais frequentemente a partir de traumas mecânicos ou disfunções vasculares.
(BERGE; LANGHORNE, 2014). Estas lesões acarretarão e prejuízos funcionais que
diferem de um indivíduo para outro, prejudicando as atividades de vida diária (AVD) e
comprometendo a qualidade de vida dessas pessoas. (SULLIVAN et al, 2013). O presente

identificar as alterações fisiológicas que geram comprometimento funcional e traçar
objetivos que contemplem melhora no desempenho das AVD’s. A caracterização das
principais alterações funcionais foi realizada por meio da aplicação da Medida da
Independência Funcional (MIF). O projeto tornou possível que o atendimento
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projeto objetivou estabelecer um programa de reabilitação baseado no reestabelecimento

fisioterapêutico aos pacientes neurológicos fosse ampliado e forneceu norteadores para um
tratamento mais especializado e individualizado.

Apresentação

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nas últimas décadas, as doenças
mentais e neurológicas acometeram aproximadamente 700 milhões de pessoas no mundo
todo, representando um terço do total de casos de doenças não transmissíveis (OMS,
2013).
As lesões neurológicas centrais abrangem um grupo de alterações do encéfalo e da
medula que acontecem mais frequentemente a partir de traumas ou disfunções vasculares,
essas afecções deixam sequelas motoras que estão relacionadas principalmente à
hemiplegia.

A

hemiplegia

(Hemi-

metade,

-plegia

paralisia)

corresponde

ao

comprometimento motor de um lado do corpo (metade direita ou esquerda) a partir da lesão
do chamado sistema piramidal, uma rede neural responsável pelos movimentos voluntários,
e também a paraplegia e tetraplegia, pelo acometimento medular (BERGE; LANGHORNE,
2014).
As sequelas de lesões do sistema nervoso central normalmente incluem o estado
chamado de espasticidade. A espasticidade é consequência de uma alteração na inervação
modulatória descendente que influencia o estado de tensão dos músculos, deixando-os
mais tensos. Nessa situação, os sujeitos são incapazes de relaxar o(s) membro(s) em
questão e muitas vezes deixam de executar tarefas motoras voluntárias relacionadas à

Nos quadros de paraplegia e tetraplegia a lesão está relacionada à interrupção da
propagação do estímulo que foi gerado no encéfalo até zonas periféricas musculares que
são responsáveis pela efetuação do movimento. (THIBAUT et al., 2013).
Além das frequentes alterações do padrão de tônus, lesões traumáticas diretas e
indiretas (como aceleração e desaceleração) também podem acometer regiões não
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atividade de vida diária, também chamadas de funcionais, tais como: locomover-se, vestir-

corticais, mais profundas do encéfalo, nestes casos a alteração de mobilidade voluntária
sofre a alteração do padrão de tônus, mas de forma um pouco diferente, incorporando uma
série de movimentos involuntários que podem ser de grande amplitude como a coréia e o
balismo ou de pequena amplitude como a atetose e as fasciculações. Novamente, nesses
casos, chamados de lesões extrapiramidais, o tratamento de reabilitação tem uma
configuração e planejamento diferentes das lesões piramidais (THIBAUT et al., 2013).
As lesões estão diretamente relacionadas à diversidade do quadro clínico e
comumente irão ocasionar distúrbios aos indivíduos acometidos, sejam eles temporários
ou permanentes. Estes distúrbios irão trazer prejuízos funcionais a esses indivíduos, que
muitas vezes tornam-se dependentes, parcial ou completamente, de outras pessoas (GHAI
et al, 2013; SULLIVAN et al, 2013).
Nesse sentido, é necessário que o atendimento fisioterapêutico tenha enfoque nas
ações de reabilitação dos ganhos funcionais do paciente, principalmente as funções
relacionadas às AVDs, pois o indivíduo deve ser capaz de desenvolver estratégias para
suprir os déficits e se adaptar as novas formas de execução das tarefas cotidianas além de
aprender a lidar com as novas limitações.
Entretanto, para que o tratamento seja eficaz é importante que o profissional
fisioterapeuta saiba avaliar com precisão as alterações funcionais de cada paciente.
Somente assim, será possível traçar objetivos e executar técnicas que poderão ajudar
efetivamente a reabilitação desses sujeitos. Essa avaliação deve ser criteriosa e
padronizada, para isso, existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas, como por
exemplo, as escalas neurológicas funcionais que colaboram para a fidedignidade da

2013; MARINUS et al., 2002; BENVEGNU et al.,2008).
Deste modo, a escala da Medida de Independência Funcional (MIF) pode ser
considerada um bom instrumento a ser empregado, pois oferece dados sobre
independência funcional e cognitiva do paciente, independentemente das sequelas de
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avaliação e para a caracterização do paciente, possibilitando o desenvolvimento de um

ordem física, de comunicação, funcionais, emocionais, entre outras. (RIBERTO et al.,
2004).
Atualmente, no Centro de Reabilitação Física (CRF) da Unioeste, existe uma grande
procura por tratamento fisioterapêutico no setor neurológico, pois, normalmente, o
atendimento pode prolongar-se por muitos meses ou anos, dependendo do grau de
acometimento apresentado pelo paciente. Este fato motiva o aumento do tempo de espera
para que sejam disponibilizadas novas vagas no setor, a fim de oportunizar o tratamento a
novos pacientes, visto a necessidade de o atendimento ser individualizado e, o número de
terapeutas e vagas nos setores de atendimento do CRF serem limitados. Este processo faz
com que a lista de espera no setor seja extensa e a rotatividade de pacientes pequena.
Em consonância ao exposto, o presente projeto objetivou estabelecer um programa
de reabilitação baseado no reestabelecimento da independência funcional de um grupo de
pacientes que apresentam sequelas decorrentes de lesões neurológicas a partir de triagens
contínuas no setor de neurologia do CRF e, realizar a caracterização funcional dos mesmos
por meio da aplicação da Medida da Independência Funcional (MIF), a fim de fornecer um
tratamento individualizado, voltado para a necessidade de cada indivíduo. Além disso, tem
o propósito de aumentar a rotatividade no atendimento aos pacientes neurológicos,
contribuindo, para a diminuição da fila de espera do setor, reduzindo, assim, a angústia e
sofrimento das pessoas que estão aguardando tratamento e não possuem condições de
pagar em clínicas particulares especializadas.

UNIOESTE campus Cascavel-PR. O projeto fornece atendimento especializado de
fisioterapia neurofuncional a pacientes com sequelas motoras desde 2012.
Para ingresso no atendimento foram realizadas triagens, respeitando a lista de
espera do setor. A triagem de pacientes tem fluxo contínuo, de acordo com a disponibilidade
de vagas. Em seguida, a fim de estabelecer um tratamento adequado para os pacientes,
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Procedimentos Adotados

foi realizada a caracterização da funcionalidade dos mesmos por meio da aplicação da
escala de Medida de Independência Funcional (MIF).
A MIF foi desenvolvida na década de 1980, pela Academia Americana de Medicina
Física e Reabilitação, visando classificar o paciente em sua habilidade para executar uma
atividade versus sua necessidade por assistência de outra pessoa ou recurso de
adaptação. Esta escala foi adaptada à língua portuguesa em 2000. A escala MIF é
organizada em duas dimensões, motora e cognitiva, divididas em categorias com um total
de 18 itens, determinados para avaliar a independência do indivíduo em realizar de maneira
satisfatória e efetivamente atividades básicas. Estas atividades incluem autocuidado,
transferência, locomoção, controle esfincteriano (dimensão motora) comunicação e
cognição social (dimensão cognitiva). Cada atividade recebe uma pontuação que vai de 1
a 7, sendo 1 dependência total e 7 independência completa, sendo assim a pontuação total
varia de 18 a 126 (FLECK et al., 1999; LINACRE ET AL., 1994; RIBERTO et al, 2005).
A aplicação da MIF foi realizada pelos colaboradores do projeto, que foram
previamente treinados, em forma de entrevista individual com o paciente e/ou cuidadores
quando o paciente não fosse capaz de responder a entrevista. Os dados foram explorados
por meio de estatística descritiva pelo do software Excel® 2010, e os resultados obtidos
foram apresentados em reuniões com os colaboradores do projeto, de forma a estabelecer
os exercícios aplicados no tratamento de cada indivíduo durante o atendimento,
proporcionando movimentos específicos para o tratamento das alterações apresentadas
pelos pacientes.
Para o tratamento foi utilizada a estrutura do Centro de Reabilitação Física (CRF) da

paciente acontece de forma individual e, foi baseado nos resultados obtidos pela MIF.
Assim proporcionaram-se movimentos específicos para o tratamento das alterações de
cada indivíduo, levando em consideração uma análise rigorosa das alterações de cada um,
de forma a tornar simples a seleção de exercícios que foi aplicada para cada indivíduo.
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Unioeste e todos os seus recursos disponíveis, os pacientes são atendidos uma ou duas

Resultados
O projeto possibilitou a realização de aproximadamente 1500 atendimentos
individualizados uma ou duas vezes por semana dependendo do paciente, beneficiando
cerca de 50 pacientes, além de um andamento de aproximadamente 80 pessoas na lista
de espera, o que ajudou a aumentar a prestação de serviço em atendimento de fisioterapia
neurológica à comunidade atendida pelas cidades de abrangência da 10ª Regional de
Saúde do Estado Paraná.
A aplicação da MIF foi possível em 16 pacientes, justificando-se pela rotatividade no
setor e, pela capacidade do paciente e/ou cuidador compreender as perguntas aplicadas.
As piores pontuações obtidas com a MIF estão relacionadas ao domínio motor.
Dentre esses, os pontos mais críticos foram os domínios “autocuidado”, que inclui
alimentação, higiene, banho, vestir e utilização do vaso sanitário e, o domínio “locomoção”
que inclui a marcha/cadeira de rodas e escadas, ambos com média de 4 pontos,
constatando pela MIF a dependência dos indivíduos avaliados nestas categorias. (Tabela
1). Em relação ao domínio cognitivo, a média de pontuação em todos os itens (comunicação
e conhecimento social) foi de aproximadamente 6 pontos, o que evidencia a independência
funcional dos indivíduos nestas categorias. (Tabela 2).

Média

Autocuidado

4,34

Controle dos Esfíncteres

5,72

Mobilidade

5,1

Locomoção

3,84
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Tabela 1: Domínio Motor

Tabela 2: Domínio Cognitivo

Item

Média

Comunicação

6,31

Conhecimento Social

5,71

Considerações Finais

O projeto tornou possível que o atendimento fisioterapêutico aos pacientes
neurológicos fosse ampliado, dando a oportunidade a esses indivíduos de receberem um
tratamento adequado e melhorar sua qualidade de vida e a de seus familiares.
Além disso, aumentou a rotatividade de pacientes neurológicos, diminuindo a fila de
espera do setor e forneceu norteadores para um tratamento mais especializado e
individualizado de acordo com o déficit de funcionalidade avaliado pela MIF.
Desta forma, os indivíduos atendidos estão sendo beneficiado com a diminuição da
deficiência motora, maior ganho de equilíbrio e coordenação, aumento da força e
mobilidade geral, tornando o paciente mais funcional e independente.
Forma(s) de contato com a ação

E-mail para contato: Fernando Aragão (feraaragao@gmail.com) e Daniela Cristina
Marchioro (daniela_marchioro@hotmail.com)

42626/2014
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REDE DE CUIDADOS DE SAÚDE DA NEONATOLOGIA À ADOLESCÊNCIA
Milene de Moraes Sedrez Rover 789 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Adriana Chassot Bresolin1, João Paulo da Silva Leite2, Fabiano
Sandrini3

Área Temática: Ciências da Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: prematuridade; crescimento; muito baixo peso.

Resumo
A crescente sobrevida de prematuros com peso ao nascimento abaixo de 1.500
gramas (RNMBP) determina a necessidade do enfoque no acompanhamento desse grupo
após alta da UTI Neonatal. O crescimento desse grupo é ferramenta essencial à vigilância
à saúde. Objetivo: avaliar o crescimento do RNMBP do nascimento aos 24 meses de Idade
Corrigida. Estudo quantitativo, observacional, longitudinal, realizado em Ambulatório de

Apresentação

A pediatria é uma oportunidade única onde o profissional de saúde podem interferir
em doenças agudas ou crônicas, mas também com fatores que interfiram no
desenvolvimento da criança e/ou até mesmo na predisposição na vida adulta. Desta forma,
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Especialidades Pediátricas. Participaram 178 crianças atendidas entre 2013 a 2017.

os cuidados de saúde pediátricos devem ser iniciados no momento do nascimento até a
fase adulta sendo, muitas vezes, necessário o envolvimento de equipes com diferentes
especialidades.
Crianças nascidas prematuras (abaixo de 37 semanas de idade gestacional) e/ou
com baixo peso (BPN) (peso de nascimento abaixo de 2.500 gramas) apresentam um risco
aumentado para mortalidade neonatal e complicações metabólicas na vida adulta (KATZ et
al., 2013). Nos últimos anos, tem sido observado, no Brasil, um aumento de crianças
nascidas pequenas para a idade gestacional (PIG) e prematuras. Da mesma forma, houve
um aumento de sobrevida dessas crianças (LEE et al., 2013) e, consequentemente, um
aumento de crianças e adultos com complicações decorrentes deste fato. Distúrbios do
desenvolvimento neuropsicomotor são observados mais frequentemente em crianças
nascidas prematuramente com tamanho adequado para a idade gestacional (AIG) do que
naquelas nascidas PIG (MCCARTON et al., 1996). A complexidade dos cuidados evolutivos
das crianças nascidas PIG ocorre pois se houver um baixo reganho de peso e estatura até
os seis meses de idade, há um risco maior de mortalidade. Por outro lado, o reganho
excessivo de peso e/ou estatura está associado a um maior risco de obesidade, diabetes
melito, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares na vida adulta (LEI et al.,
2015)(HERNÁNDEZ; MERICQ, 2011)(BOGUSZEWSKI et al., 2011).
Crianças nascidas PIG são submetidas a estresse intrauterino onde apresentam
interferência na expressão de genes relacionados ao eixo de hormônio de crescimento (GH)
e somatomedina C (IGF-1) resultando na resistência ao IGF-1 (KLAMMT et al., 2008). Esta
alteração parece ser responsável pela predisposição das doenças metabólicas na vida

que esta não recuperação é observada em aproximadamente 10% das crianças nascidas
PIG (SAENGER et al., 2007). Apesar de ser multifatorial, o tabagismo, desnutrição e
estresse materno estão listado como as principais etiologias conhecidas do retardo de
crescimento intrauterino (ROMO; CARCELLER; TOBAJAS, 2009).
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é observada naquelas crianças que não recuperam a estatura até os 2 anos de idade sendo
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adulta como dislipidemias e diabetes melito (SETIA; SRIDHAR, 2009). Esta predisposição

O peso de nascimento é um dos fatores do nascimento mais significativos
para a mortalidade neonatal e infantil. Enquanto que os recém-nascidos com BPN
correspondem a 6 a 7% de todos os nascimentos, eles representam aproximadamente 60
a 70% das mortes neonatais em países em desenvolvimento. E, os recém-nascidos com
muito baixo peso (MBP), aqueles nascidos com menos de 1.500g, correspondem a 1% dos
nascidos vivos, eles representam quase metade dos óbitos em período neonatal
(MARCDANTE; KLIEGMAN, 2015). O avanço na área da perinatologia, tanto na área da
assistência obstétrica, quanto neonatal, levou ao aumento progressivo da sobrevida de
crianças nascidas prematuras e/ou com menor peso de nascimento. Avanços estes que
promoveram a melhoria do cuidado perinatal, tais como progresso dos cuidados básicos,
manutenção da temperatura corporal, prevenção de infecções, monitorização rigorosa e
avanços na nutrição neonatal. (LEONE; SADECK, 2010)
Recém-nascidos pré-termos e MPB dificilmente consegue manter uma velocidade
de crescimento pós-natal semelhante ao intrauterino, não só pela perda de peso acentuada,
como pelas morbidades associadas (UHING; DAS, 2009). O retardo de crescimento
extrauterino é decorrente de um déficit proteico e energético grave nas primeiras semanas
de vida, que resulta em um crescimento menor que o esperado baseado nas curvas de
crescimento intrauterino, afetando peso, estatura e perímetro cefálico, na época da alta
hospitalar, com 36 ou 40 semanas de Idade Gestacional Corrigida (IC) (SHAN et al., 2009).
Com o aumento da taxa de sobrevivência das crianças nascidas prematuras,
especificamente os MBP, grupo mais vulnerável que nascem em uma fase de crescimento
intenso, identifica-se a necessidade de entender a dinâmica do seu crescimento, definir

A importância da avaliação do padrão de mortalidade e desenvolvimento dos
recém-nascidos PIG e/ou MBP e em acompanhamento no HUOP já foi realizada
previamente envolvendo crianças nascidas entre os anos de 2006 e 2013 (ROVER, 2015).
Neste estudo foi observado que, aproximadamente, 95% dos recém-nascidos MBP eram
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novas diretrizes e verificar a ocorrência de problemas e déficits de crescimento após a alta

PIG. E houve uma recuperação do peso em 73% e estatura em 75% destas crianças após
o primeiro ano.
Dessa forma, procurando aprimorar o acompanhamento e o potencial de
crescimento dessas crianças foi montado o projeto de Extensão como uma rede de
cuidados a essas crianças de risco, envolvendo várias especialidades pediátricas (pediatria
geral, neonatologia, cardiologia, endocrinologia), acadêmicos e residentes de pediatria,
dando uma continuidade ao atendimento ocorrido na UTI Neonatal.
Nosso objetivo é avaliar a evolução de peso e estatura das crianças nascidas
MBP no HUOP a partir dos anos de 2014 até 2017, acompanhadas no ambulatório de
especialidades pediátricas.

Procedimentos Adotados
Estudo quantitativo, do tipo observacional, longitudinal, realizado no Ambulatório
de especialidades pediátricas do HUOP, vinculado à Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (UNIOESTE).
A população deste estudo constitui-se, até o momento, de 178 recém-nascidos prétermo de MBP atendidos no ambulatório nos referidos ambulatórios no período de 2013 a
2017. Os dados coletados nos prontuários do ambulatório relacionados às consultas
ambulatoriais visam documentar o crescimento dos recém-nascidos. Para tanto, foram
registradas as medidas antropométricas de peso, comprimento e perímetro cefálico, obtidas
do prontuário do ambulatório, sendo verificado o escore Z para cada medida, utilizando-se

antropométrica (WHO, 2011).

Resultados
A amostra é constituída por 178 crianças nascidas com MBP, estando
caracterizada neste estudo quanto às variáveis referentes: idade gestacional, gênero, peso,
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as curvas da WHO/2006 com a idade corrigida. Para o cálculo do escore Z foi utilizado o

2015

2016

Média

nascidos eram PIG, em 2014 eram 12 (23,5%), em 2015 eram 10 (22,2%) e 2016 apenas
três (7,9%).
Tabela 1 – Características antropométricas dos recém-nascidos acompanhados no
Ambulatório, HUOP quanto aos dados de nascimento.
N

IG±DP

Masculino

Peso(g)

Peso
Z

44

29,9±2,76

20

1.173,75±37,05

Z
-

0,83±1,22
51

30±4,39

31

1.150±289,02

29,42±2,76

19

1.120,11±223,56

38

28,5±2,06

19

1.084,34±213,29

89(50%)

1.132,05±190,73

-

1,05±1,63 0,7
-

0,93±1,24 0,4

0,43±0,72

29,45±2,99

0,92±1,24 0,4

0,76±1,1

0,60±1,0

0,79±1,19

Z
-

1,15±1,75

45

Est

0,87±1,27 0,4

IG = idade gestacional em semanas, DP= desvio padrão, Peso Z= escore Z de peso,
Est Z = escore Z de estatura, PC Z= escore Z de perímetro cefálico.

O tempo de internamento durou, em média, aproximadamente 2 meses. Na
alta hospitalar, as crianças apresentavam o escore Z dos dados antropométricos ainda mais
baixos do que o nascimento. Entretanto, somente o peso nos quatro anos avaliados e a
estatura nos anos de 2013, 2015 e 2016 estava abaixo de -2 no escore Z. Os dados
evolutivos de 12 e 24 meses ainda estão sendo avaliados.

0,0

-
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2014

números de crianças MBP nos anos observados. No ano de 2013, 11 (25%) recém-
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2013

estatura e perímetro cefálico ao nascimento (Tabela 1). Não houve uma progressão nos

Tabela 2 – Características antropométricas dos recém-nascidos acompanhados no
Ambulatório, HUOP quanto aos dados de alta hospitalar após internamento.
Dias

de

Internação
2013

Peso
Z

52,09±18,45

Z
-

2,25±0,81
2014

61,44±33,64

2,32±1,03

2015

59,66±20,95

2,14±1,23

2016

68,57±26,28

2,28±0,77

Média

60,44±24,83

Est

2,24±0,96

PC
Z

2,3±0,81
-

1,15±0,91
-

1,76±1,64 0,93±0,86
2,7±0,9
-

1,07±0,8
-

1,81±1,24 1,26±1,17
-

-

2,14±1,14 1,10±0,93

Peso Z= escore Z de peso, Est Z = escore Z de estatura, PC Z= escore Z de
perímetro cefálico.

Considerações Finais

O acompanhamento desses pacientes de risco é extremamente importante, e dessa
forma tem se conseguido intervenções precoces, multidisciplinares, com encaminhamentos
quando necessário. Orientações importantes em relação a amamentação, com

Apesar disso, a despeito da importância desse acompanhamento e da busca ativa
dos pacientes faltosos ainda verifica-se muitas perdas de acompanhamento.

Forma(s) de contato com a ação
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encaminhamento ao Banco de Leite quando necessário, já que pelo tempo de internação

Ambulatório do Hospital Universitário do Oeste do Paraná
Avenida Tancredo Neves, 3224
Bairro santo Onofre – Cascavel/PR
Telefone: 3321 5365; 3321 5442; 3321 5299

Número da Correspondência Registrada (CR)
Nº projeto: 44436/2014
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RESA – REDE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E AGROECOLOGIA
Hayrton Francis Ximenes de Andrade790 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Elidiane Romanzini 791, Edinei Alison Capelari792, Jorge Augusto Silva
Freitas793

Área Temática: Trabalho
Linha de Extensão: Organizações da sociedade civil e movimentos sociais e
populares
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: rede; economia solidária; agroecologia.

Resumo
O RESA – é um projeto de extensão universitária que reúne e integra protagonistas

construir referências para desenvolvimento de estratégias de organização da produção,
agroindustrialização e comercialização de alimentos, buscando formar redes de produtores
e consumidores, por meio de circuitos curtos, com colaboração solidária de agricultores,
docentes, discentes e agentes universitários e envolvendo bairros urbanos e periurbanos
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da Economia Solidária e da Agroecologia que promovem ações de associação, de

de média e baixa renda, comunidades de agricultores familiares, poder público e
organizações da sociedade civil, visando o desenvolvimento local e a promoção da
soberania alimentar. Atualmente a agricultura tem evidenciado grande força de
produtividade. No entanto, tem acarretado inúmeras conseqüências na perda de
biodiversidade, redução dos conhecimentos habituais e diminuição de possibilidades de
ganho. O presente projeto promove assim, um processo de conscientização despertando
nos seus beneficiários a organização, resgate e a formação para a Agroecologia, que a
ligação entre os povos do campo e da cidade, buscando a superação dos problemas sociais
e econômicos através da auto sustentabilidade.
Apresentação

A implantação de entendimento agroecológico é decorrente de técnicas regionais de
aperfeiçoamento, com organização horizontal, onde formam trajetórias ativas de produção
e troca de saberes. A produção de compreensão agroecológico esta na habilidade de
análise dos agricultores sobre o ambiente em que residem e produzem.

É nessa perspectiva que a sistematização de experimentos tem se identificando
como prática primordial para que a cultura agroecológica cresça através da inclusão de
habilidades. Essa ação gera um círculo de instrução recíproca que proporciona mudar as
práticas do projeto, nutrir as atividades de exploração que cooperem para a evolução rural
sustentável.

No projeto Rede de Economia Solidária e Agroecologia a proposta é que a
construção de redes é um principio primordial para o desenvolvimento de uma economia
que seja justa e solidária, que incentiva a participação e a cooperação do cidadão tendo
em vista a melhoria de vida e realinhando o valor monetário dos produtos; Por isso este é
um projeto é um projeto de extensão universitária que reúnem e integram vários atores da
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Segundo Grayson e Hoges (2002, p. 60), “a economia informal dá meios de vida

Economia Solidária e da Agroecologia, os produtores, consumidores e demais integrantes
das cooperativas.
Uma rede no seu contexto geral engloba dois fatores principais, que são: Um emissor
e um receptor. A ideia principal do projeto RESA é associar os produtores aos clientes
finais, é nesse ponto que uma rede faz todo o seu papel. A criação de um site para o projeto,
além de documentar os encontros diários da equipe é dar uma visibilidade para os
produtores a ponto de que a comunidade possa ver como é o seu dia a dia, como eles
trabalham, produzem, mostrar as famílias beneficiadas. Na parte das mídias sociais o plano
é divulgar de maneira mais ágil e rápida pelo fato de ter uma exposição maior, divulgar as
localidades dos produtores de um modo que a comunidade possa saber qual produtor está
mais próximo da sua localidade, contribuindo ainda mais com a rede.
Sendo assim o projeto RESA tem o objetivo de integrar a comunidade acadêmica
uma forma diferente de fazer extensão, onde os quais farão as articulação de ensino com
cursos e oficinas de formação, fazendo a incorporação de trabalhadores rurais e urbanos,
comunidade universitária, gestores públicos.
Procedimentos Adotados

A metodologia a ser utilizada é o trabalho solidário de construção coletiva, tendo em
vista a formação comunitária do entendimento, levando em consideração o histórico da
pessoa, possibilitando ser intérprete do povo envolto, pensando na preparação de maneira
completa e freqüente, baseado nos conhecimentos já existentes e no empenho de

serão realizadas:
Articular no campo a na cidade as experiências das organizações e grupos na
produção e consumo do alimento ecológico como sinal de aliança entre os povos;
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organizá-los com intenso destaque nos estímulos e princípios. Com a expectativa da

Formar agentes de desenvolvimento ambiental em nível local, os quais cumprirão o
papel de mobilizar e desenvolver as atividades deste projeto, participação em eventos,
seminários e conselhos;
Resgatar os conhecimentos tradicionais através de oficinas de resgate,troca de
experiências e difusão dos conhecimentos de produção ecológico e consumo alimentar
solidário, o processo de organização e formação de comissões nas comunidades
envolvidas, para que possibilite os próprios grupos dar continuidade ao trabalho; realização
de Feiras Regionais de trocas de experiências em produção e consumo ecológico;
Será elaborado um documentário sobre o projeto, elaboração e publicação de
cartilha didática, divulgação por meios digitais do projeto, registrar todas as atividades
realizadas no Site do Projeto RESA. Serão beneficiadas 67 famílias, onde os beneficiários
diretos serão agricultores familiares organizados em grupos, além técnicas de lideranças
com atuação nas regiões de abrangência.

Resultados
Os notáveis previstos ao termino desse projeto são: evolução da separação de
saberes principais; melhoria do modelo de produção; consolidação dos bens locais e
regionais; aumento na condição de vida dos agricultores e compradores dos produtos
ofertados, com segurança e qualidade; prezar a comunicação das culturas; reconhecimento
de comunitário e percepção do comprometimento social.
O processo é permanente e de articulação com o público urbano, mobilizando e

panificação para a sistematização de experimentos e formas de produção de propriedades
familiares com certificação de suporte agroecológico, verificou-se a qualidade e grande
aceitação dos produtos, os quais se tornaram a principal forma de renda familiar.
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conscientizando sobre o consumo solidário de alimentos, com a abertura de espaços

FIGURA

Equipe do projeto RESA.
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Oficina de panificação:

Considerações Finais
Assim o projeto Resa vem trabalhando solidariamente com grupos de agricultores
rurais e comunidade geral no desenvolvimento de feiras agroecológicas, e com o passar do
tempo encontrando e superando os desafios que surgem naturalmente durante o trabalho
em rede.
Forma(s) de contato com a ação
Email – resaunioeste@gmail.com
Site: em construção
Projeto Protagonismo Midiático USF
Número da Correspondência Registrada (CR)

CR 377752012
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Publifolha, 2002.

RESGATE DE UM PATRIMÔNIO CULTURAL: OS SABERES REFERENTES AO
CULTIVO E USO DAS PLANTAS MEDICINAIS NO BAIRRO PADRE ULRICO, EM
FRANCISCO BELTRÃO-PR
Coordenadora: Roseli Alves dos Santos 794
Luiz Carlos Flávio795
Participantes: Luiz Carlos da Silva796, Ednéia Dotti Moozz 797

Área Temática: Cultura
Linha de Extensão: Patrimônio cultural, histórico, natural e imaterial
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: plantas medicinais, patrimônio e cultura.
Resumo

cultural pertinente à memória do cultivo e uso de plantas medicinais pela população do
bairro Padre Úlrico - Francisco Beltrão, de forma a contribuir para a melhoria da qualidade
de vida da população e a relação indissociável entre teoria e prática, articulando conteúdos
curriculares com situações da vida cotidiana.
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Este projeto objetiva efetivar ações de extensão universitária que busquem a

Apresentação
Diante da galopante urbanização da sociedade, as populações que deixaram
o campo e passaram a morar em cidades, residindo nas periferias urbanas, vão sendo
paulatinamente expropriadas de um importante patrimônio: dos saberes característicos do
mundo rural, cujos valiosos bens culturais vinculados ao cultivo e uso de plantas medicinais
utilizadas na cura de certas doenças tendem a desaparecer ou serem esquecidos face ao
modelo de produção industrial excludente dos saberes tradicionais. Ocorre, em tal
processo, o banimento, degradação, espoliação e destroçamento da memória das
populações em relação a esses saberes tradicionais. Tal realidade tem sido detectada
atualmente no âmbito das relações sociais vividas pelos moradores do bairro Padre Ulrico,
em Francisco Beltrão-PR. Assim, este projeto objetiva efetivar ações de extensão
universitária que busquem a valorização, o resgate, a recuperação, salvaguarda e
disseminação de todo um patrimônio cultural pertinente à memória do cultivo e uso de
plantas medicinais pela população do bairro referente, cujo legado se coloca como força
viva e ativa do conhecimento voltado à dignidade e à qualidade de vida desses habitantes
da periferia pobre de Francisco Beltrão. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
população é papel fundamental a ser praticado por nossas universidades públicas no
âmbito das ações de ensino, pesquisa e extensão universitária. Assim, efetivar a relação
indissociável entre teoria e prática, articulando conteúdos curriculares estudados por
acadêmicos/docentes com situações da vida cotidiana contribuirá para aprimorar a vida
profissional dos graduandos, aliada à sua formação mais humanizante, devotada à

Um dos principais conceitos que amparam a orientação teóricometodológica de
nossa proposta de extensão universitária persegue o debate sobre a importância da
construção de territórios socialmente dignos na periferia urbana da cidade (no caso, no
bairro Padre Ulrico, em Francisco Beltrão). A ideia principal é: construção de formas de
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construção da cidadania.

desenvolvimento vinculado à saúde das populações. Em tal caso o resgate do patrimônio
cultural ligado aos saberes pertinentes às plantas medicinais se põe como elemento de
democratização dos conhecimentos socialmente produzidos e, igualmente, de inclusão
social. A problemática do desenvolvimento sempre se coloca como questão territorial, ou
seja, como um processo contínuo de conquistas sociais (econômicas, políticas e culturais)
que devem se manifestar concretamente na vida cotidiana das populações. A busca do
resgate do conhecimento de plantas, assim como de uma alimentação saudável ou de
moradia e educação de qualidade, assistência médica e dentária, acesso ao cinema e
outros meios de comunicação, higiene, organização política, entre outros aspectos, põe-se
como forma elementar de construção da dignidade e qualidade de vida humana. A
recuperação e preservação do patrimônio cultural para isso contribui; o resgate da memória
“perdida” é contributivo para o enriquecimento da substância humana, diria Agnes Heller
(1985), já que os valores humanos quase nunca se perdem, mas se transformam. Para a
autora, via de regra, valores aparentemente perdidos podem ser resgatados, face às
necessidades suscitadas pelas dinâmicas sociais. É necessário valorizar o patrimônio
histórico e cultural dos diferentes grupos sociais presentes nos mais diversos territórios
(urbanos, rurais) socialmente produzidos. Isto nos remete a uma concepção múltipla e
híbrida do desenvolvimento do território, onde o resgate das plantas medicinais, do
patrimônio cultural, dos saberes e diálogos culturais, a construção da cooperação em torno
de tal questão é elemento de inclusão social. Discutir os saberes populares (seu patrimônio
cultural) se coloca como uma forma de tecer desenvolvimento social. Ademais, para
reorganizar o território e a sociedade e construir desenvolvimento social, é necessário

com as plantas (assim como com as águas, o solo, o ar etc.); é necessário costurar relações
de cooperação, participativas, tanto quanto primar pela produção/cultivo de alimentos
saudáveis, traduzindo-se tais ações em traços societários diferentes dos emanados das
grandes iniciativas produtivas capitalistas. E isto exige um olhar e uma compreensão, que
considere os processos sociais onde, para além dos processos econômicos e políticos,
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repensar e reorganizar as relações de poder; exige um rearranjo em que façamos emergir

brote o reconhecimento da necessidade de resgate de elementos culturais e de
(re)conhecimento da natureza como elemento pertencente aos homens. A própria
discussão das problemáticas ambientais (um ambiente sustentável) passa pela questão
cultural. O resgate do patrimônio cultural-identitário ligado ao conhecimento de plantas
medicinais passa, nessa concepção, pelo (re)conhecimento de uma natureza que tem sido
envolvida em processos de destruição.... A natureza, enquanto patrimônio territorial,
precisa ser (re)conhecida e gerida a partir dos interesses da sociedade valorizando a
autonomia da populações, cujos saberes populares podem levar à cooperação, onde os
conhecimentos acumulados (como no caso das universidades) podem ser preciosos para
o enriquecimento dos saberes dos povos marginalizados. Enfim, a vida humana precisa ser
valorizada, como alguns dos membros do projeto proposto já puderam evidenciar em duas
experiências localizadas no Sudoeste do Paraná descritas em Saquet e Duarte (1996) e
em Pacífico, Flávio e Saquet (2005). Para Dematteis (2001) a abordagem das questões
sociais nos arremete a pensar que as sociedades devem fundar políticas públicas e
territoriais construídas a partir da ideia de desenvolvimento das populações, o qual passa,
necessariamente pela valorização da natureza, tanto quanto dos legados simbólicos
criados pelos homens. A partir dessa concepção teórico-metodológica, detalharemos, a
seguir, os passos pelos quais buscaremos efetivar o projeto ora proposto. (lembrando que
parte das atividades de cada fase acontecerão ao mesmo tempo que outras estarão se
desenvolvendo): 1a.fase: pesquisa bibliográfica sobre plantas medicinais, sua importância
como elemento dos saberes populares e do patrimônio cultural brasileiro. 2a.fase:
Organização de reuniões com representantes dos moradores do bairro e demais

produção e troca de saberes sobre as plantas medicinais: entre os moradores e destes com
as lideranças/pesquisadores. Incluir-se-á, em tal ação, a divulgação do projeto em Midias
locais: rádios, jornal, TV, além de torná-lo evidente nas Universidades públicas locais;
4a.fase: Elaboração e realização de um diagnóstico (via questionários aplicados à
população do bairro) a fim de colher informações sobre as plantas medicinais atualmente
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integrantes do projeto para discutir as ações de extensão participativa a serem efetivadas.

cultivadas/utilizadas, objetivando inclusive verificar se, dentre estas plantas medicinais
utilizadas constam algumas reconhecidas pelo Ministério da saúde. E tais inquéritos
apreciarão, ainda, o espírito de recepção do projeto, pelos moradores do bairro. 5a.fase:
Realização periódica de avaliação e planejamento envolvendo a equipe de trabalho
(pesquisadores, bolsistas, participantes/moradores do bairro). 6ª.fase: Efetivação de
debate para definir estratégias de implementação de hortas medicinais, caseiras, bem como
a construção de uma horta medicinal coletiva (a ser efetivada no Horto Florestal, espaço
público amplo historicamente utilizado para cultivo de mudas de árvores a serem
utilizadas/disseminadas pelo poder público municipal, o qual se localiza anexo ao bairro e
que atualmente é subutilizado. 7a.fase: Realização de cursos de capacitação/formação
sobre o cultivo das plantas medicinais, cuidados e formas de manejo/cultivo, bem como as
formas adequadas de preparo e utilização das ervas medicinais, objetivando, inclusive,
conhecer a legislação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), cujo Programa Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos, reconheceu a relevância e definiu as plantas medicinais
como fonte de importante potencial para fins fitoterápicos, sendo que o Decreto Presidencial
nº 5.813, de 22 de junho de 2006 (BRASIL, 2006) integrou o uso de plantas medicinais no
âmbito das políticas públicas de saúde; 8a. fase: Realização de intercâmbio técnico nos
municípios de Foz do Iguaçu (Itaipu Binacional) e Marechal Candido Rondon (Unioeste,
curso

de

agronomia)

para

conhecer

as

experiências

referentes

ao

cultivo,

produção/comercialização da produção de plantas medicinais. 9a. fase: Redação dos
relatórios e textos para apresentação em eventos de extensão e publicações. Com isso,
caso o projeto seja aprovado, tornaremos acessível ao público em geral os resultados

geral. Quanto à avaliação do desenvolvimento deste projeto de extensão, ocorrerá de forma
permanente a partir da reuniões periódicas a serem realizadas entre a equipe e os
moradores/participantes envolvidos no processo, buscando-se otimizar a efetivação dos
produtos resultantes – cursos, cartilhas, espacialização, hortas, relatórios e artigos, sendo
que todas ações serão, a todo tempo, objeto de avaliação.
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obtidos. 10a.fase: Organização e publicação de uma “cartilha” informativa sobre plantas

Resultados
O projeto encontra-se em andamento mas algumas ações foram realizadas como:
- reuniões com representantes dos moradores do bairro e demais integrantes do
projeto para discutir as ações de extensão participativa a serem efetivadas.
- definição, com base na metodologia participativa, de estratégias para produção e
troca de saberes sobre as plantas medicinais: entre os moradores e destes com as
lideranças/pesquisadores. Incluir-se-á, em tal ação, a divulgação do projeto em Midias
locais: rádios, jornal, TV, além de torná-lo evidente nas Universidades públicas locais;
- Tomada de imagens para registro da participação da comunidade em video de
divulgação a ser organizado.
- preparação de espaço para construção de horta coletiva.
- organização de concurso de horta individual.
- realização de cursos de capacitação/formação sobre o cultivo das plantas
medicinais, cuidados e formas de manejo/cultivo, bem como as formas adequadas de
preparo e utilização das ervas medicinais com mulheres do Clube de Mães.
- Organização de material bibliográfico sobre o projeto e as plantas medicinais
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Figura 1:
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Preparação de Horta por Moradores do Bairro Padre Úlrico.

Considerações Finais
O presente projeto está em andamento e tem possibilidade uma integração
entre a Universidade e a comunidade. As parcerias ampliam os conhecimentos e
potencializam condições de autonomia entre os sujeitos envolvidos.
A preparação para a horta comunitária é uma ação que permite a troca de
experiência, o resgate de saberes e uma reflexão coletiva sobre a importância da autonomia
dos sujeitos e da construção de formas intergrativas para à saúde. Da mesma forma, que
as plantas medicinais são resgatadas como uma opção à prevenção de doenças que
podem ser utilizadas como remédios ou mesmo na alimentação de diferentes formas.
A participação da Comunidade na Universided e da Universidade na Comunidade é
a concretização de relação teoria e prática na perspectiva de uma construção social de
dignidade humana.
Forma(s) de contato com a ação
Facebook:

https://www.facebook.com/Projeto-Resgatando-Saberes-no-bairro-

Padre-Ulrico-525669447599297/
Telefone: (46) 3520-4834
E-mail: proj.resgatandosaberes17@gmail.com

Número da Correspondência Registrada (CR)
51354/2017

Estratégicos. Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Brasília, Distrito
Federal, 2008.
BRÜNING, Jaime. A saúde brota da natureza. 8°. Ed. Cascavel: Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, s/d.
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SAÚDE BUCAL NA QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAL NO MUNICIPIO DE
CASCAVEL – PROJETO DE EXTENSÃO
Marciane Goreti Silvestro Fiori 798
Participantes: Iris Sawazaki Calone799, Leonardo De Almeida¹, Adriane De Castro
Martinez Martins², Andressa Mara Cavazzini¹, Andrey Strassburg¹, Bárbara Brusco¹,
Beatriz Fernandes De Lima¹, Bruna Sampaio Boffo¹, Carolina Norbach Tadioto¹, Célia
Patrícia Müller Rodrigues¹, Tatiane Santana Faria¹, Debora Lays Da Rocha¹, Ellen Christ¹,
Fabio Henrique Marques¹, Felipe Gustavo De Bastiani¹, Fernanda Guimarães¹, Fernando
Menoncin Conte¹, Franciane Wachter¹, Franciele Fernanda Adada¹, Gabriela Melo Lopes¹,
Isabela Cristina Oliveira¹, Isadora Cristine Da Silva Picolotto¹, Jéssica Larissa Brandalise¹,
Juliana Roldo Amadori¹, Karine Kiyumi Nakamura¹, Larissa Pozzobon¹, Laura Kiraly
Robles¹, Letícia Timm Da Costa¹, Luiz Fernando Zoch Lopes¹, Simone Karine Rothen¹,
Victor Miguel Gonçalves Silva¹, Bárbara Maria Mangoni¹.

Área Temática: Ciências da Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: saúde bucal; paciente oncológico; quimioterapia
Resumo

qualidade de vida desses indivíduos. Em diversas literaturas há uma gama de alterações
durante esse tratamento, porém, as principais patologias que acometem pacientes
oncológicos são: mucosite, candidose, xerostomia, cárie, osteoradionecrose e infecções
oportunistas, que se agravam com uma higiene oral inadequada. Nem sempre, o paciente
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O conhecimento sobre as diversas alterações na saúde bucal que acometem

conseguirá verificar e cuidar de todas essas alterações, e muito disso se dá pelo fato do
paciente estar muito debilitado após sessões intensas de quimioterapia. Visando a
manutenção e promoção da saúde bucal durante o tratamento de quimioterapia este projeto
de prestação de serviço vem de encontro à necessidade do Hospital de Câncer Uopeccan.
O trabalho é realizado semanalmente por alunos do 2º, 3º, 4º e 5º anos, do curso de
Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná através de exame clínico e
orientação individual de autocuidado bucal.

INTRODUÇÃO
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer é uma
doença antiga, que afeta a maioria dos países e que decorrente de seu aumento em
número é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), doença de Saúde
Pública. O câncer pode colocar os indivíduos e seus familiares em condição de fragilidade
pelo próprio diagnóstico da doença. Para Carvalho (2008), o impacto da doença
oncológica para o paciente e seus familiares precisa ser compreendido, ou seja, devem
ser consideradas as condições emocionais, socioeconômicas e culturais dos pacientes e
de seus familiares, visto que é nesse contexto que emerge a doença, e é com essa
estrutura sócio familiar que vão responder à situação de doença.
A necessidade de informações sobre a doença e o tratamento é essencial
tanto para o paciente quanto para os familiares, pois muitas vezes as demandas
colocadas às famílias se ampliam, uma vez que aumenta a dependência e a necessidade

oportunistas, somado a esta informação se faz necessário também reforçar tanto para o
paciente quanto para os familiares que o acompanham durante o tratamento, os cuidados
essenciais para a manutenção da higiene oral e prevenção do surgimento de lesões
secundárias durante o tratamento oncológico.
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de cuidados dos pacientes. No âmbito odontológico, os tratamentos neoplásicos podem

REVISÃO DE LITERATURA
O câncer, além de ocasionar sofrimento e modificações no contexto de vida
do indivíduo, em decorrência da estigmatização da doença, também, provoca alterações
físicas, psíquicas e sociais, sendo mais comuns a partir do diagnóstico. Cerca de 70% dos
pacientes com câncer farão uso da quimioterapia durante o tratamento. Destes, 40%
desenvolverão complicações bucais, uma vez que os quimioterápicos atuam nas células
em proliferação, sem distinguir as células malignas das células normais da mucosa bucal
(SOUZA et al, 2013).
A higiene bucal deficiente ou a pré-existência de focos infecciosos aumenta o
risco de infecção bucal durante a quimioterapia, a correta compreensão dos sinais e sua
correlação com sintomas e drogas utilizadas nos tratamentos oncológicos tornam estes
tipos de manifestações mais previsíveis, o que facilita a prevenção e tratamento destas
condições, oferecendo melhor qualidade de vida aos pacientes (HESPANHOL et al, 2010).
A aplicação da quimioterapia e a da radioterapia têm sido muito efetivas,
porém estão associadas a efeitos colaterais significantes, incluindo toxicidade aos tecidos
hematopoéticos e não-hematopoéticos, entre os efeitos colaterais na cavidade bucal
clinicamente importantes, encontra-se a interrupção da função e da integridade dos tecidos
bucais,

resultando

mucosite,

gengivite,

candidíase,

xerostomia,

trismo,

cárie,

osteorradionecrose, celulite e erupções na mucosa (ALBUQUERQUE et al, 2007).

Metodologia

ano, previamente capacitado pela coordenadora deste projeto ou seus colaboradores.
Alunos do 2º ano auxiliam no exame e na orientação de cuidados.
Esta orientação contará com instruções de higiene oral, limpeza e desinfecção de
próteses quando presente, cuidados com a higiene da escova dental, cuidados alimentares
a fim de preservar a integridade da mucosa bucal e orientações para prevenção dos
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A orientação de cuidados bucais para preservação e promoção da saúde bucal será

principais efeitos colaterais bucais ou complicações bucais (mucosite, alterações da saliva,
alterações do paladar, infecções oportunistas) decorrentes da quimioterapia. Também será
realizado exame clínico (anamnese e exame físico) para determinação da condição de
saúde bucal do paciente.
Desta forma, os procedimentos serão realizados da seguinte maneira:
1. Abordagem do paciente - no local em que o paciente se encontra realizando a
quimioterapia (ala ou ambulatório), o mesmo receberá as orientações e folder
explicativo.
2. Exame Clínico - Após a orientação individual será solicitado permissão ao paciente
para realização do exame clínico. A anamnese será realizada utilizando a ficha do
setor de odontologia do hospital. O exame intra-bucal será realizado com auxílio de
espátula de madeira descartável e lanterna com o cuidado de utilizar os biombos ou as
cortinas que dividem as macas para evitar a exposição do paciente.
3. Conduta após o Exame Clínico - Caso haja alterações bucais que necessitem
tratamento odontológico, o paciente será encaminhado para o dentista da instituição ou
para o serviço de odontologia da UNIOESTE ou ainda, para o serviço odontológico de
seu município de origem. Pacientes que necessitem de intervenção urgente, como por
exemplo, mucosite oral, candidose, focos infecciosos bucais agudos, focos infecciosos
crônicos com possibilidade de agudização como doença periodontal serão
encaminhados para o serviço de odontologia da UOPECCAN. Pacientes que
apresentem outras alterações de caráter não urgente como lesões não associadas ao
tratamento antineoplásico, cáries incipientes, necessidade de restaurações, próteses,
reabilitação oclusal e estética serão encaminhados ao serviço de odontologia da
UNIOESTE ou do seu município de origem

Resultados

O benefício traduz-se não somente no atendimento odontológico, mas constitui
uma importante ferramenta de aprendizado ao nosso alunos, tanto do ponto de vista
técnico-científico quanto na formação pessoal. É visível o fortalecimento emocional e a
sensação de gratidão em relação à vida dos alunos que se engajam neste trabalho.
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Este projeto está em funcionamento desde 2014, sendo que 459 pessoas foram

Forma(s) de contato com a ação

mgsilvestro@yahoo.com.br
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SAÚDE BUCAL NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO: EDUCAÇÃO CONTINUADA
PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM
Marciane Gorete Silvestro Fiori 800
Iris Sawazaki Calone 801
Francielle Carneiro Hirata 802
Jean Della Giustina

803

Luiz Fernando Zoch Lopes

804

Área Temática: Ciências da Saúde
Linha de Extensão: Sáude Humana
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: saúde bucal; paciente oncológico; multidisciplinar;
Resumo

O conhecimento sobre as alterações na saúde bucal decorrentes do tratamento de
neoplasias pela equipe multiprofissionais oncológica é fundamental para a manutenção da
qualidade de vida do paciente. As principais patologias que acometem pacientes

minimizar o surgimento e ou agravamento destas lesões o trabalho multidisciplinar é
essencial. A equipe de enfermagem por ser o grupo de profissionais em maior numero no
hospital e, principalmente por estarem em contato direto e diário com o paciente foi eleita
como primeira beneficiária deste projeto.Este projeto objetivou desenvolver um treinamento
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oportunistas, que se agravam com uma higiene oral inadequada (NEVILLE, 1998). Para
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oncológicos são: mucosite, candidose, xerostomia, cárie, osteoradionecrose e infecções

para a equipe de enfermagem do hospital Uopecan, expondo as principais lesões bucais
que surgem decorrente dos tratamentos oncológicos e uniformizando as ações de
promoção de saúde bucal em conjunto com a odontologia. O treinamento para equipe de
enfermagem constituiu na apresentação de um vídeo aula com duração de 20 minutos
durante os três turnos de trabalho das equipes de enfermagem, em dias alternados a fim
de atender toda a equipe. Um total de 166 profissionais entre técnicos de enfermagem e
enfermeiros receberam o treinamento ente outubro de 2015 e marco de 2016. A
participação

da

equipe

de

enfermagem no

treinamento

foi

satisfatória,

seus

questionamentos a cerca da importância da saúde bucal em pacientes oncológicos
reforçam a importância de treinamentos rotineiros e também direcionados para os demais
profissionais do hospital.

Apresentação

O conhecimento sobre as alterações bucais decorrentes do tratamento oncológico
não é de importância somente do cirurgião-dentista e sim de toda a equipe mutilprofissional.
Podem ocorrem, durante o tratamento, doenças como: mucosite, candidose,
xerostomia, cárie, osteoradionecrose além de infecções oportunistas sendo, todas essas,
mais agravadas por uma higienização deficiente.
Com o objetivo de minimizar o surgimento e ou agravamento destas lesões a equipe
de enfermagem da Uopeccan foi eleita para receber instruções para a prevenção destes

O treinamento para equipe de enfermagem constituiu na apresentação de um vídeo
aula com duração de 20 minutos, o vídeo foi elaborado com um profissional de odontologia
expondo as possíveis lesões intra orais que eventualmente surgem em pacientes

Página

Procedimentos Adotados

1531

tipos de intercorrências.

oncológicos, foi apresentado durante os três turnos de trabalho das equipes de
enfermagem, em dias alternados a fim de atender toda a equipe, conforme a tabela a seguir:
Função

Setor

Período

Quimioterapia

13:00 – 19:00

Estagiários

Ala B

12:30 – 18:30

Enfermeiro

UTI

19:00 – 07:00

Téc.

de

enfermagem

– noite 1
Estagiários

Centro

–

07:00 – 13:00

cirurgico
Enfermeiro

Ala D

13:00 – 19:00

Téc.

de

UTI

13:00 – 19:00

de

UTI

13:00 – 19:00

Supervisora de

07:00 – 16:00

enfermagem
Téc.
enfermagem
Enfermeiro

Enfermeiro

Quimioterapia

14:00 – 20:00

Téc.

de

UTI

13:00 – 19:00

de

Ala A

19:00 – 07:00

de

CME

13:00 – 19:00

de

Quimioterapia

08:00 – 14:00
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Ala C

07:30 – 17:18
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enfermagem

enfermagem
Téc.
enfermagem
Téc.
enfermagem
Téc.
enfermagem
Enfermeiro

Ala C

13:00 – 19:00

Enfermeiro

Radioterapia

10:00 – 18:12

Estagiários

UTI

07:00 – 13:00

Enfermeiro

Ala D

07:00 – 13:00

Enfermeiro

Ala B

19:00 – 07:00

Téc.

de

enfermagem

– noite 2
Enfermeiro

Ambulatório

07:30 – 17:18

Téc.

Oncopediatria

19:00 – 07:00

de

– noite 01

enfermagem
Enfermeiro

Ala B

13:00 – 19:00

Téc.

de

Centro-cirurgico

13:00 – 19:00

de

CME

19:00 – 07:00

enfermagem
Téc.

– piloto

enfermagem
Téc.

de

19:00 – 07:00

TMO

– noite 02

enfermagem
Estagiários

Radioterapia

Enfermeiro

CDI

07:30 – 11:30
–

08:00 – 14:00

Convênios
de

19:00 – 07:00

UTI

– noite 01

Enfermeiro

Piloto

Conforme
escala

Estagiários

Ala D

12:45 – 18:45

Téc.

UTI

19:00 – 07:00

enfermagem

de

– noite 02
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enfermagem
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Téc.

Téc.

de

Ala B

– noite 02

enfermagem
Téc.

19:00 – 07:00

de

Centro-cirurgico

13:00 – 19:00

de

Ala B

19:00 – 07:00

enfermagem
Téc.

– noite 02

enfermagem
Téc.

de

Ala B

– noite 02

enfermagem
Téc.

19:00 – 07:00

de

CDI

13:00 – 19:00

de

Ala B

19:00 – 07:00

enfermagem
Téc.

– noite 02

enfermagem
de

Centro-cirurgico

07:00 – 13:00

de

Quimioterapia

08:00 – 14:00

Estagiários

Ala B

07:00 – 13:00

Téc.

Pronto

13:00 – 19:00

Téc.
enfermagem
Téc.
enfermagem

de

enfermagem
de

13:00 – 19:00

atendimento

Enfermeiro

Quimioterapia

09:00 – 15:00

Estagiários

Quimioterapia

08:00 – 14:00

Téc.

Ala B

19:00 – 07:00

de

– noite 02

enfermagem
Téc.
enfermagem

de

Convênios

13:00 – 19:00
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enfermagem

Pronto
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Téc.

atendimento

Téc.

de

enfermagem

13:00 – 19:00

Pronto
atendimento

Enfermeiro

19:00 – 07:00

Ala C, D, TMO

– Noite 02
Enfermeiro

19:00 – 07:00

Ala C, D, TMO

– Noite 1
Enfermeiro

UTI

07:00 – 13:00

Téc.

de

Ala A

07:00 – 13:00

de

Ala B

19:00 – 07:00

enfermagem
Téc.

– Noite 02

enfermagem
Téc.

de

enfermagem
Téc.

08:00 – 14:00

Pronto
atendimento

de

enfermagem

Ala

B

/

07:00 – 13:00

A,

19:00 – 07:00

Convênios

Enfermeiro

Ala
oncopediatria

Téc.

– noite 1

de

Ala B

13:00 – 19:00

de

Ala C

13:00 – 19:00

de

Centro-cirurgico

07:00 – 13:00

Ala B

19:00 – 07:00

enfermagem
Téc.
enfermagem
Téc.

– noite 1
Téc.
enfermagem

de

UTI

07:00 – 13:00
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Enfermeiro
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enfermagem

Téc.

de

enfermagem

19:00 – 07:00

Pronto
atendimento

– noite 1

Enfermeiro

Quimioterapia

08:00 – 14:00

Enfermeiro

CCIH

07:30 – 17:00

Téc.

Ala D

19:00 – 07:00

de

– noite 01

enfermagem
Téc.

de

– noite 01

enfermagem
Téc.

19:00 – 07:00

UTI

de

Centro-cirurgico

13:00 – 19:00

de

TMO

19:00 – 07:00

enfermagem
Téc.

– noite 01

enfermagem
Téc.

de

19:00 – 07:00

UTI

– noite 01

enfermagem
Enfermeiro

Piloto

Conforme
escala

Téc.

de

UTI

07:00 – 13:00

de

Centro-cirurgico

07:00 – 13:00

de

Pronto

Piloto

enfermagem
Téc.
enfermagem

Téc.

atendimento
de

Ala B

de

UTI

enfermagem

19:00 – 07:00
– noite 01

enfermagem
Téc.

19:00 – 07:00
– Noite 01

enfermagem
Téc.

conforme escala

de

Pronto
atendimento

07:00 – 13:00
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enfermagem

–
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Téc.

Ala D

07:00 – 13:00

Maqueiro

Todas as alas

07:30 – 17:18

Téc.

Pronto

13:00 – 19:00

Téc.

de

enfermagem

de

enfermagem

atendimento
Ala B

19:00 – 07:00

Estagiários

Ambulatório

07:00 – 13:00

Téc.

TMO

13:00 – 19:00

UTI

19:00 – 07:00

Téc.

de

enfermagem

de

enfermagem
Enfermeiro

– noite 2
Enfermeiro

Ala

A,

Oncopediatria
Téc.

de

enfermagem

Pronto
atendimento

19:00 – 07:00
– noite 2
19:00 – 07:00
– noite 02

UTI

13:00 – 19:00

Enfermeiro

Centro-cirurgico

07:30 – 17:18

Téc.

Ala B

19:00 – 07:00

Téc.

de

enfermagem

de

– noite 02

enfermagem
Téc.

de

UTI

13:00 – 19:00

de

Ala B

19:00 – 07:00
– noite 02

enfermagem
Enfermeiro

Radioterapia

07:30 – 17:18

Téc.

CME

19:00 – 07:00

enfermagem

de

– Noite 02
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enfermagem

Téc.

de

CME

– Noite 01

enfermagem
Téc.

19:00 – 07:00

de

enfermagem

Pronto

07:00 – 13:00

atendimento

Estagiários

Oncopediatria

07:30 – 17:18

Téc.

Centro-cirurgico

07:00 – 13:00

Enfermeiro

Quimioterapia

08:00 – 14:00

Téc.

de

UTI

07:00 – 13:00

de

UTI

07:00 – 13:00

de

Quimioterapia

07:30 – 13:30

Estagiários

Ala D

07:00 – 13:00

Enfermeiro

UTI

13:00 – 19:00

Téc.

Ala D

19:00 – 07:00

de

enfermagem

enfermagem
Téc.
enfermagem
Téc.
enfermagem

de

– noite 02

enfermagem
Estagiários

Ala B

07:30 – 11:30

O vídeo aula apresentava informações relevantes para os profissionais em questão
sobre as alterações intra orais em pacientes oncológicos a partir do tratamento de
quimioterapia, sendo as mais comuns a candidose e a mucosite. Estas lesões devem ser

Resultados
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de fácil conhecimento por parte da equipe treinada para ocorrer um suporte ao tratamento

Um total de 166 profissionais entre técnicos de enfermagem e enfermeiros
receberam o treinamento entre outubro de 2015 e março de 2016.
Os profissionais treinados denotaram importância no conhecimento das lesões e a
forma como as informações foram oferecidas com imagens no vídeo corroborando com as
informações técnicas que os mesmos recebem em outros treinamentos. Ficou ressaltado
nas discussões pós vídeo a importância do profissional odontológico expor tais
informações.

Considerações Finais
A participação da equipe de enfermagem no treinamento foi satisfatória, seus
questionamentos acerca da importância da saúde bucal em pacientes oncológicos reforçam
a importância de treinamentos rotineiros e também direcionados para os demais
profissionais do hospital.

Referências
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SERPENTES PEÇONHENTAS NA REGIÃO SUL DO BRASIL: CONHECER
PARA CUIDAR
Maristela Jorge Padoin 805 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Igor Yuri Pereira Fernandes 806

Área Temática: (Saúde)
Linha de Extensão: (Saúde Humana)
Modalidade: (Comunicação Oral)
Palavras-chave: Serpente; Acidente ofídico; Sul do Brasil.

Resumo
Serpentes sempre foram motivo de grande admiração e extremo medo da população
ocidental, medo atribuído a crenças e superstições que envolvem estes belíssimos animais,
porém temos que destacar que tais sempre estiveram entre nós, e um contato direto nosso
com as serpentes em seu ambiente natural (que muitas vezes é invadido por nós) tem
ocasionado inúmeros casos de complicação médica decorrente de acidentes. Os acidentes
ofídicos podem ser descritos desde leve à grave, ou em alguns casos levar a morte quando
não diagnosticados e tratados de forma correta, devido à inadequada identificação do

primeiros socorros e conscientização sobre a importância destes animais. Foi realizado na
forma de palestras e com utilização de espécimes preservados em coleção ou animais vivos
(em caso de manejo e retenção), com o intuito de contribuir sobre inovações na medicina
quanto aos tratamentos e utilização destes animais em fármacos, aperfeiçoar o

805

Titulação, curso, centro, campus. E-mail: exemplo@exemplo.com.

806

Titulação, curso, centro, campus. E-mail: exemplo@exemplo.com.
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ensino da morfologia básica para identificação, profilaxia de acidentes, tratamento,
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animal causador ou do socorro ministrado. O presente trabalho tem como foco principal o

atendimento em casos de acidentes e contribuir para com a comunidade na preservação
da vida destes animais. As serpentes são importantes reguladores bióticos em seu
ambiente, portanto se faz necessário a realização da remoção destes animais quando
presentes em áreas urbanas de contato com pessoas, gerando risco tanto para a serpentes
quando para as pessoas da comunidade.

Apresentação

A identificação de uma serpente peçonhenta pode ser feita de forma simples e rápida
quando se tem o conhecimento das diferenças morfológicas básicas. A correta identificação
auxilia o agente na ministração dos primeiros socorros adequados bem como do tratamento
específico para cada tipo de caso, em situações de identificação incorreta no momento de
um acidente, problemas mais graves podem surgir devido ao tratamento soro-específico
ser inadequado. Algumas complicações podem que levar o paciente a reações que põem
em risco sua vida. A ciência tem trabalhado durante muitos anos na produção de soroantiofídico específico para cada grupo de serpente que estão relacionadas com acidentes,
desta forma um treinamento que muitas vezes não é dado tem que ser feito, pois para a
produção de um soro-específico é necessário muito trabalho e investimento não podendo
ser desperdiçado de forma imatura, e em nosso país são vistos poucos cursos em
universidades voltados a este ensino base. Para a comunidade a identificação correta leva
a diminuição da taxa de mortalidade de serpentes que são erroneamente mortas devido ao
medo extremo destes animais considerados mortais e traiçoeiros. Uma das formas mais

pessoa com a serpente, gerando um respeito por estes animais e sua importância no
ambiente em que vivem. A remoção destes animais proporcionou uma maior realocação
destes no ambiente e preservação da vida dos mesmos, além de prevenção nos ataques
da região e oportunidade de aprendizado na área de educação ambiental no momento do
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palestras multimídia com aulas teórico-práticas que ajudam na fixação e no contato da
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importantes e significativas de conscientização e ensino quando se trata deste tema, são

resgate. Os animais removidos foram levados a área preservada de acordo com seu
respectivo habitat.

Procedimentos Adotados

Para execução destas palestras foram utilizados equipamento multimídia e coleção
de slides no ensino teórico deste, para a realização da parte prática, animais preservados
em álcool 70% da coleção de zoologia da Universidade foram utilizados para tal. Para a
remoção de serpentes de locais de risco foram utilizados o gancho herpetológico, caixa de
transporte e carro para o transporte do animal à região especifica longe da população.

Resultados
Até o momento foram ministradas 8 palestras e 1 curso, contemplando
aproximadamente 330 pessoas de diferentes áreas sendo estas: Ciências Biológicas,
Enfermagem, Medicina além de colégios e cursos técnicos. A abrangência de formação dos
ouvintes foi bem ampla considerando o tema, pois foram ministradas palestras para
crianças do ensino básico (4 a 6 anos) (Figura 1), estudantes de curso técnico (Figura 2)
acadêmicos do último ano de seus respectivos cursos, colocando desta forma uma parcela
significativa de grupos etários dentro do contexto conhecimento sobre as serpentes da
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região sul.

Figura 1 – Palestra sobre serpentes ministrada as crianças do ensino básico em

análises químicas do ITFPR.
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colégio de Cascavel – PR.

Quanto ao resgate de animais em áreas urbanas foram retirados cerca de cinco
animais compreendendo três espécies (Bothrops jararaca, Atractus paraguayus e
Sibynomorphus mikanii).

Considerações Finais

Os resultados têm aparecido de forma gradativa com o retorno daqueles que tiveram
a palestra através de atitudes de preservação de serpentes com ligações para remoção
delas em áreas de risco, e da conscientização ambiental sobre o tema e abordagem
dinâmica que permitiu um novo olhar a este grupo de animais em nossa sociedade.

Forma(s) de contato com a ação
e-mail: igor.crotalus@hotmail.com, Maristela.padoin@unioeste.br
telefone: (45) 99934-7515
Número da Correspondência Registrada (CR)

RA: 30238
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SOL, AMIGO DA INFÂNCIA
Lucirene da Silva Cruz Mello807 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Carla Isabela Venturin 808, Jéssica Zardin de Moraes 809, Mariana
Letícia Galupo810

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde humana
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Sol; Prevenção; Saúde.

Resumo
A exposição solar desprotegida na infância e adolescência é um dos fatores que
predispõe ao câncer de pele na vida adulta e na terceira idade. Por outro lado, o sol é
importante na produção de vitamina D e na manutenção do bem estar físico e mental.
Portanto, as crianças devem se expor de forma adequada. Diante disso, esse projeto tem
o objetivo de educar as crianças para um comportamento saudável e envolver suas famílias
e educadores nesses conceitos de exposição solar adequados.

Apresentação

807

Docente do curso de Medicina, Centro de Ciências de Saúde, campus Francisco Beltrão. E-mail:

lucicmello@gmail.com.
808

Discente do 4º Ano de Medicina, Centro de Ciências da Saúde, campus Francisco Beltrão. E -mail:

carlaisabelaventurin@gmail.com.
809

Discente do 5°ano do curso de Medicina, Centro de Ciências de Saúde, campus Francisco Beltrão.

E-mail: jehzardin@gmail.com.
810

Discente do 4°ano do curso de Medicina, Centro de Ciências de Saúde, campus Francisco Beltrão.

E-mail: marianagalupo@gmail.com.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) Regional de São Paulo em
parceria com a SBD criou em 2013 a campanha “Sol, amigo da infância”. É um projeto
educativo e preventivo que tem como objetivo educar crianças em idade escolar principalmente ensino fundamental I - sobre os riscos da exposição solar inadequada e os
hábitos de proteção diários.
Esse projeto foi fundado visando a prevenção do câncer de pele por meio da
conscientização da exposição solar segura na infância, pois estudos apontaram que 25 –
50% da radiação ultravioleta recebida durante a vida ocorre até os 21 anos.
Através de uma parceria com Maurício de Sousa Produções, a Sociedade
Brasileira de Dermatologia desenvolveu um gibi e uma adaptação em DVD da Turma da
Mônica com o tema “A pele e o Sol”.
Procedimentos Adotados

A atividade desenvolvida tem como público-alvo alunos do Ensino Fundamental das
Escolas Municipais de Francisco Beltrão-PR, com apresentação e reprodução de um vídeo
educacional (DVD) com a história “A Pele e o Sol com a Turma da Mônica”. Na sequência,
o tema do vídeo é discutido de forma divertida e lúdica e são feitos os esclarecimentos
acerca da exposição solar adequada – com distribuição de material didático na forma de
gibis “A Pele e o Sol com a Turma da Mônica”.

Resultados
Conhecimento e conscientização de pais, alunos e educadores quanto a importância
da exposição solar saudável na prevenção do câncer de pele.
Crianças e adolescentes conscientes sobre a exposição adequada se tornarão
adultos saudáveis no futuro – somado ao fato de que são orientados a se proteger de forma
lúdica e divertida, o que melhora a adesão às condutas de saúde.

Tabela 1 – Visitas às Escolas Municipais de Francisco Beltrão
Escolas

Datas

Escola Municipal

19/02/2016

Prof. Pedro Algeri

(Sexta-feira)
23/02/2016
(Terça-feira)

Escola

Maria

Basso Dellani

26/02/2016
(Sexta-feira)

Escola Municipal
Bom Pastor

19/04/2016
(Terça-feira)
20/04/2016
(Quarta-feira)

Escola Municipal
Nª

Sra. do

Sagrado

Coração

04/03/2016
(Sexta-feira)
07/03/2016
(Segunda-feira)

24/05/2016
(Terça-feira)
27/05/2016
(Sexta-feira)

Escola Municipal
Prof.

Maria

Vandresen

20/09/2016

Helena (sexta-feira)

Escola Municipal
Frei Deodato

04/10/2016
(terça-feira)
05/10/2016
(quarta-feira)

Escola Municipal
Prof.

Rubens

18/10/2016

Amélio (terça-feira)

Bonatto

19/10/2016
(quarta-feira)

Participação

no

11/10/2016

Congresso de Proteção (terça-feira)
à infância e juventude –
organizado
NEDDIJ
(Campus

pelo
–

Unioeste
Francisco

Beltrão)
Tabela ilustrando as visitas realizadas pelo projeto “Sol, amigo da infância” em que
há o nome das escolas e as datas. Além da participação no evento organizado pelo NEDDIJ
– Unioeste.

Figura 1 – Professora do projeto e alunos em uma das visitas à Escola Municipal
Prof. Rubens Amélio Bonatto, Francisco Beltrão –PR.

Figura 2 – Reprodução do vídeo educacional (DVD) com a história “A Pele e o Sol
com a Turma da Mônica” na Escola Municipal Prof. Rubens Amélio Bonatto, Francisco
Beltrão –PR.

Figura 3 – Alunos da E. M. Prof. Maria Helena Vandresen em posse dos gibis da
Turma da Mônica, Francisco Beltrão –PR.
Considerações Finais

A prevenção consciente sobre a exposição solar das crianças e adolescentes, hoje,
é um processo de construção de adultos mais saudáveis e menos suscetíveis ao
desenvolvimento de câncer de pele no futuro.

Forma(s) de contato com a ação
Prof. Dra. Lucirene da Silva Cruz Mello – Telefone: (46) 3523-4087

E-mail: lucimello@gmail.com
Rua São Paulo, 367/104 - Centro – Francisco Beltrão (PR).
Discente Carla Isabela Venturin – Telefone: (41) 99621-5667
Discente Jéssica Zardin de Moraes –Tefefone: (46) 99970-4242
Discente Mariana Letícia Galupo –Telefone (46) 99918-5872

Número da Correspondência Registrada (CR)

47491/2016
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TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO NO CONTROLE DA CÁRIE
EM ESCOLARES DO CASCAVEL VELHO - PR
Daniela Pereira Lima811 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Vanessa Rafaela Bonamigo 812, Helena Pfeffer 813, Danielle
Portinho814, Marina Berti5, Mariângela Monteiro De Melo Baltazar,6 André Luiz Marçal
Terreri7.

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: ART; saúde bucal; epidemiologia.
Resumo

Em 2016, acadêmicos do segundo ano do curso de Odontologia da Universidade

neste levantamento, observou-se a necessidade de tratamentos nos escolares, e pelo difícil
acesso dos mesmos à universidade, optou-se por um tratamento simplificado, onde os
acadêmicos pudessem ir até a escola para a realização dos procedimentos. O tratamento
proposto foi o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), proporcionando uma melhora

811

Doutora, Odontologia, CCBS, Cascavel. e-mail: dani.pl@hotmail.com

812
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813

Graduanda, Odontologia, CCBS, Cascavel. e-mail: helena_pfeffer@hotmail.com

814

Doutora, Odontologia, CCBS, Cascavel. e-mail: danielleportinho@hotmail.com

5

Doutora, Odontologia, CCBS, Cascavel. e-mail: marina_berti2004@yahoo.com.br

6

Doutora, Odontologia, CCBS, Cascavel. e-mail: mmmwgb@uol.com.br

7

Doutor, Odontologia, CCBS, Cascavel. e-mail: andreterreri@hotmail.com
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Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) realizaram levantamento epidemiológico sobre

da saúde bucal dos pacientes, bem como a promoção de saúde pública e aumento da
interação e a familiarização das crianças com os cirurgiões-dentistas. Os escolares serão
avaliados de acordo com os critérios utilizados para a inclusão no projeto de ART, e só
serão atendidos mediante autorização prévia dos pais ou responsáveis legais. O projeto
será realizado nas dependências da escola pelos alunos da disciplina de Saúde Coletiva e
supervisionado pelos professores da mesma disciplina, utilizando-se de carteiras, mesas,
bancos, e o que mais se fizer necessário para melhor acomodação dos participantes. O
ART é um tratamento restaurador indolor, prático e objetivo, que se dá por meio da remoção
da dentina amolecida com colheres/escavadores de dentina, condicionamento com ácido
poliacrílico 11,5% da cavidade, remoção do excesso do ácido com bolinha de algodão e
lavagem com água; após este procedimento, insere-se CIV Ketac™ Molar Easy Mix na
cavidade e isola-se o mesmo com esmalte incolor, a fim de evitar a sinérese e/ou
embebição do CIV.

Apresentação
Em 2016, os acadêmicos do segundo ano do curso de Odontologia da
UNIOESTE/Cascavel realizaram um levantamento epidemiológico sobre as condições de
saúde bucal em escolares da Escola Municipal Irene Rickli. Por meio das informações
obtidas neste levantamento epidemiológico, observou-se grande carência na situação bucal
dos alunos dessa região e pelo difícil acesso dos mesmos à universidade, optou-se por um
tratamento simplificado, onde os acadêmicos pudessem ir até a escola para a realização
dos procedimentos odontológicos.

de equipamentos, optou-se pelo Tratamento Restaurador Atraumático (ART), sendo este
um tratamento que dispensa o protocolo convencional e necessita de uma pequena
quantidade de instrumentais, sendo prático e objetivo. (FIGUEIREDO, 2004)
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Sabe-se que o atendimento clínico do cirurgião-dentista demanda grande quantidade

O ART é indolor, rápido, eficiente, pautado nos princípios da odontologia
minimamente invasiva o que ajuda na aproximação entre crianças e dentistas, favorecendo
a familiarização e diminuindo o número de adultos que apresentam medo de consultas
odontológicas. (CAMARGO,2011)
Assim sendo, este projeto visa o aumento na atenção em saúde bucal de uma região
de vulnerabilidade social, que necessita de cuidados em saúde, podendo contribuir com o
controle da doença cárie e melhoria na qualidade de vida desta população.

Procedimentos Adotados
Com base nos achados bibliográficos em relação ao ART e nas necessidades das
crianças em idade escolar do município de Cascavel-PR, formulou-se uma proposta de
ação intitulada: “Tratamento Restaurador Atraumático no Controle da Cárie em Escolares
do Cascavel Velho-PR”. O projeto, fundamentalmente, levará o ART para crianças com alta
necessidade de tratamento restaurador; entretanto, sua proposta vai muito além da
atividade curativista.
Pensando nisso, além do tratamento restaurador, o projeto conta com a escovação
supervisionada e orientações sobre cuidados e manutenção da saúde bucal e fluorterapia
com alunos e professores da UNIOESTE.
Todos os escolares participantes terão seus dados e informações anotadas em
fichas clínicas desenvolvidas especialmente para este projeto. Para as crianças serem
submetidas ao ART, os pais ou responsáveis legais deverão assinar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.

possibilitar a inserção do instrumento manual, não estar com extração indicada, ausência
de exposição pulpar/fístula/abcesso, ausência de sintomatologia dolorosa que possa
caracterizar pulpite irreversível. (MASSONI, 2006)
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Os critérios de seleção para o ART serão: dentes com cárie cavitada em fase

O atendimento acontecerá em local bem iluminado nas dependências da escola,
utilizando-se carteiras, bancos, mesas e o que mais se fizer necessário para melhor
acomodação dos envolvidos.
A execução da técnica se dará através da remoção do tecido cariado com colher de
dentina até o momento em que toda a dentina amolecida for retirada, permanecendo
apenas a dentina afetada, que é passível de remineralização. Então, a cavidade será
condicionada com ácido poliacrílico 11,5% e o excesso de ácido será removido com bolinha
de algodão e, depois, lavado com água. O CIV será introduzido na cavidade, exercendo-se
pressão digital sobre ele, que, após apresentar perda de brilho, será coberto com esmalte
incolor, que funcionará como um selante, evitando sinérese ou embebição do CIV.
(FRENCKEN,1994)
O CIV de escolha para este projeto é o Ketac™ Molar Easy Mix, que é apropriado
para o ART por possuir rápida reação de presa e propriedades mecânicas superiores aos
ionômeros convencionais.
As atividades do projeto são divididas em fases:
Fase 1: Orientações de saúde bucal, higienização bucal supervisionada, com
distribuição dos kits de higiene bucal e a aplicação tópica de flúor (ATF).
Fase 2: Avaliação da saúde bucal das crianças envolvidas, selecionando as que
participarão do projeto de ART. As que não participarem do ART e necessitarem de
tratamento odontológico, serão encaminhadas para a clínica de odontologia da UNIOESTE.
Fase 3: ART nas crianças selecionadas e autorizadas pelos pais ou responsáveis
legais.
Fase 4: De forma a encerrar as atividades na escola, serão realizadas dinâmicas e

analisar as condições em que se encontram as restaurações de CIV. Serão contabilizadas
as que permaneceram em condições adequadas e aquelas que se soltaram das cavidades.
Existindo casos de insucesso, novo ART e nova reavaliação será feita, o que
configuraria a Fase 6.
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oficinas.

Resultados

Como se trata de um projeto de extensão em andamento os resultados apresentados
ainda são preliminares.
O projeto contempla 6 fases e até o presente momento somente a fase 1 e 2 foram
concluídas em sua totalidade e as demais fases encontram-se em andamento.
A Escola Municipal Irene Rickli é uma escola de educação infantil e ensino
fundamental I que abrange crianças de 03 a 12 anos.
Participaram da fase 1 do projeto 171 crianças que estudam no período da tarde na
escola municipal em questão, durante esta fase foram desenvolvidas atividades de
orientação em saúde bucal, higienização bucal supervisionada, evidenciação da placa
bacteriana, distribuição de kits de higiene bucal e ATF.
Após a realização da fase 1 foi iniciada a fase 2 onde foi observada a necessidade
de ART em 32,7% (n= 56) das crianças. Após a verificação da necessidade de ART o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido foi encaminhado para os pais e/ou responsáveis
autorizarem a execução do ART nas crianças que assim necessitavam.
Das 56 fichas encaminhadas apenas 67,85% (n=38) voltaram assinadas.
Desde forma, com as autorizações devidamente assinadas as demais fases do
projeto poderão ser iniciadas e acontecerão no decorrer do ano letivo de 2017.
Considerações Finais

como a necessidade de tratamentos bucais.
Esta atividade de extensão visa motivar as crianças em fase escolar para mudanças
de hábitos, estimulando as mesmas para o cuidado com sua saúde bucal, bem como
aumentar a cobertura de serviços restauradores, promovendo restaurações atraumáticas e
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Considera-se de extrema importância o desenvolvimento de projetos de extensão

auxiliando no controle e prevenção da doença cárie, além de restabelecer a saúde bucal
desta parcela da população.

Forma(s) de contato com a ação

Daniela Pereira Lima
e-mail: dani.pl@hotmail.com
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TRILHAS DA HISTÓRIA: CAMINHOS PRODUZIDOS COM AS FONTES NO
ENSINO DE HISTÓRIA

Sheille Soares de Freitas 815 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Carlos Meneses de Sousa Santos 816, Daniela Melo Rodrigues 817,
Karoline Gonçalves818

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Ensino de História; Fontes; Procedimento Historiográfico.

A intenção é discutir o uso de fontes no ensino de história como prática importante na
dinâmica da produção do conhecimento. Ao priorizar a visibilidade de procedimentos e o
trato documental na prática do historiador, ressaltamos determinados sentidos de história,
sugerindo caminhos para a análise histórica e para o debate da leitura historiográfica,
produzida sobre tais enredos e relações sociais.
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Resumo

Apresentação

Essa ação extensionista faz parte de um projeto mais amplo que engloba a discussão
do uso de fontes no ensino de história, o qual já desenvolvemos desde 2013 (Em
evidências: produção e uso de fontes no ensino de história). Contudo, sua vertente permite
que se discuta, mais explicitamente, o uso de um conjunto amplo de materiais (imagens,
literatura, audiovisuais, registros de época, diários, cartas, imprensa, fontes orais etc.), ao
mesmo tempo que polemiza sentidos de história que se forjam ao tratarmos determinados
processos históricos.
A intenção é observar as visões e memórias produzidas bem como os usos que
fazemos desse repertório no ensino de história, ou ainda, para os que não o fazem o quanto
seria instigante tão empreitada.
Por isso, o projeto tem o intuito de pesquisar, discutir, selecionar e produzir encartes
temáticos que problematizem tais questões e fomentem o uso de fontes na produção e
discussão do conhecimento histórico.
Para os discentes envolvidos esse processo não só apresenta alternativas na
construção de “trilhas” para se chegar a determinar evidências históricas, mas, permite
tratar a realidade do ensino de história na atualidade em suas diferentes frentes (no
processo de formação e na prática docente do historiador).

integrado à prática do historiador, sendo sua investigação produzida por interrogações e
questionamentos dos indícios que acessa o processo histórico que estuda (em particular o
Brasil Império e a Segunda Guerra Mundial). Portanto, durante as atividades foi enfatizado
que estávamos discutindo materiais que traziam evidências históricas para propormos
discussões para o ensino de história sobre determinadas realidades históricas e como
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Procedimentos Adotados

poderíamos utilizá-las em diversos espaços, partindo do mais usual, a sala de aula, mas
com a preocupação de um determinado modo de discutir a história (S'ANTANNA, 1980).
Essas reuniões fizeram com que fôssemos indicando como determinados materiais
poderiam compor os encartes não como ilustrações, ou exemplos dos fatos históricos, mas
como indícios investigativos a serem explorados (PETERSEN & LOVATO, 2013) e qual
seria o formato de comunicação que seria prioridade na produção do projeto. O diálogo é
com os professores, mas os encartes devem permite que estudantes e profissionais em
formação também possam explorá-los e discuti-los.
Nesse sentido, foi um processo desafiador e com muitas dificuldades iniciais para
saber como produzir os encartes sem ser apenas uma repetição dos que já existiam ou
apenas um modelo de plano de aula (algo que não era a proposta do projeto). Pois a
intenção é despertar o debate e incentivar o uso das fontes e explorar as linguagens do
social que podem favorecer as incursões históricas.

Resultados
O projeto trilhas, que está em andamento, fez intenso estudo historiográfico e
documental para seleção das discussões que comporiam os encartes. A proposta tem o
interesse de produzir encartes sobre o ensino de história tratando de temas recorrentes na
sala de aula, que nessa edição tratam da Segunda Guerra Mundial e da Escravidão no
Brasil.
O objetivo é que essas tematizações sejam abordadas a partir de questões e

construir os encartes como um exercício de reflexão a partir de um eixo histórico, mas
procurando vertentes que tangenciam a abordagem e permitem que as incongruências e
ambiguidades possam ser avaliadas bem como a natureza e relevância dos documentos
sugeridos.
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evidências advindas do trabalho com as fontes. Para isso a pesquisa em diferentes

Considerações Finais

Todo esse processo de construção dos encartes propõe que as oficinas de
divulgação e debate sobre sua produção assim como sua divulgação no blog do projeto Em
Evidências permitam que outros profissionais (em atuação docente e em formação) avaliem
e discutam os supostos e suportes colocados em destaque e, consequentemente,
reconheçam, a pertinência do uso das fontes como linguagens do social no trabalho do
historiador. (ALMEIDA; KHOURY; MACIEL, 2006)

Imagem I – Capa do Encarte Trilhas da História.

Perseguir as trilhas sugeridas pelas fontes, foi o mote que utilizamos para
pensar essa ação (como destacamos na Imagem I). Pois essas trilhas não nos levam ao
fato histórico por ele mesmo, leva-nos à investigação histórica por novas lentes de análise.
E isso, ao final, é o que mais importa na reflexão sobre os procedimentos e ações no ensino

Email: em.evidencias@gmail.com
Telefone: (45) 99902-9162
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de história e para a promoção do mesmo.

Blog: https://projetoemevidencias.blogspot.com.br/
Colegiado de História – CCHEL/Campus de Marechal Cândido Rondon-PR

Número da Correspondência Registrada (CR)
CR 48331/2016 – PROEX/UNIOESTE
Referências

ALMEIDA, Paulo R. de; KHOURY, Yara A.; MACIEL, Laura A. (Org.). Outras
Histórias: memórias e linguagens. São Paulo: Olho d’Água, 2006.
SANT'ANNA, Affonso R. de. A Não-História. In: _____. Que país é este? e outros
poemas. São Paulo: Civilização Brasileira, 1980. p. 151-155. (Coleção Poesia Hoje, v. 38)
PETERSEN, Sílvia Regina F.; LOVATO, Bárbara H. Fontes para a história: a
opacidade do transparente. In:_____. Introdução ao estudo da História: temas e textos.
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Porto Alegre. 2013. p. 293-318.

Tutoria aos Discentes Ingressantes nos Cursos de Engenharias Elétrica e Mecânica
Carlos Alberto Lima da Silva1 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Steinmetz819, Dechechi820, Lobão821, Moreira4, Nodari5, Treml6,
Mendes7

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: tutoria; evasão; repetência.

Resumo
A evasão e a repetência causam grandes prejuízos ao país. O objetivo deste projeto
é contribuir para a diminuição da evasão e da repetência, através de atendimentos
psicopedagógicos e psicológicos, de palestras e de tutoria aos acadêmicos nos dois

de evasão foi 8 e os atendimentos nos quatro cursos do CECE foram 44 em 2016.

Apresentação

819

Psicóloga, DG, Foz. E-mail: ligiapsico@hotmail.com.

820

Doutor, Eng. Mecânica, CECE, Foz. E-mail: dechechi@gmail.com.

821

Doutor, curso, centro, campus. E-mail: eclobao@gmail.com.

4

Doutor, curso, centro, campus. E-mail: moreiraarquivo@gmail.com.

5

Doutor, Eng. Mecânica, CECE, Foz. E-mail: fernandanodari@yahoo.com.br.

6

Doutor, Eng. Mecânica, CECE, Foz. E-mail: aline_elly@hotmail.com.

7

Doutor, Eng. Mecânica, CECE, Foz. E-mail: marcos.mendes@unioeste.br.
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primeiros anos. Em 2016, no curso de Eng. Mecânica da Unioeste, os índices de aprovação

As atividades realizadas foram as seguintes:
1 – Cronograma de Atividades para 2016, proposto conforme Figura 1 – Devido à
greve ocorrida em 2016 que levou a uma revisão no Calendário Acadêmico, com
consequências pedagógicas de difícil avaliação, com prejuízos a este programa, a maioria
das palestras programadas neste anexo não foi realizada.
2 – Nomeados 10 Tutores para os acadêmicos da 1ª e 2ª Séries do Curso de
Engenharia Mecânica da Unioeste, para o ano letivo de 2016. Assim, cada um dos 10
Tutores ficou responsável por acompanhar 8 (oito) acadêmicos em 2015.
3 – Palestra de apresentação do Projeto de Tutoria.
4 - Palestra do Estudo da Quebra da Haste do Servomotor da Comporta do
Vertedouro de Itaipu.
5 – Atendimentos psicológicos e psicopedagógicos de 2016 no CECE - campus 1 Foz do Iguaçu, pela Psicóloga Lígia A. R. Steinmetz, conforme Figura 3.
6 – Realizado levantamento dos Índices de Aprovação do Curso de Engenharia
Mecânica do período 2008-2016 (Ver o levantamento referente à 1º Série conforme Figura
2).
7 – Realizado levantamento do número de Evasão, considerando Cancelamento por
Abandono, Cancelamento por solicitação do Acadêmico e Transferências, do período 20082016, conforme Figura 4.
8 – Realizado o acompanhamento do Planejamento do Projeto para o ano de 2016.
9 – Realizadas, ao longo do período considerado, reuniões e contatos por e-mail
entre Tutores e Tutorandos. A forma de acompanhamento ficou a cargo de cada Tutor.

de Tutoria para os discentes com a distribuição de Tutores x Discentes para as atividades
de acompanhamento anual. Palestra para os discentes sobre Metodologia de Estudo,
aberta à comunidade. Palestras motivadoras, ministradas por palestrantes convidados da
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Procedimentos Adotados

comunidade acadêmica ou da região, aberta à comunidade. Ministração de minicursos para
auxílio em determinadas tarefas, aberta à comunidade. Levantamento dos índices de
aprovação e de evasão como indicadores para avaliação da eficiência do projeto.
Apresentação aos discentes de dados e indicadores relevantes levantados ao longo do
projeto. População beneficiada de, no mínimo, 80 acadêmicos.

Resultados

Entende-se por resultados as atividades desenvolvidas, quando a ação envolver
coleta de dados ou estudo de caso, estes devem ser inseridos, analisados e discutidos.

No levantamento realizado neste projeto no período 2008-2016, no curso de
Engenharia Mecânica da Unioeste/Campus de Foz do Iguaçu, os índices médios de
aprovação apresentaram uma diferença de 2015 para 2016: 1ª série – de 61 para 46%; 2ª
série – de 52 em 56%; 3ª série – de 58 para 68%; 4ª série – de 70 para 62% e na 5ª série
– de 88 para 85%. Verificou-se uma redução inexpressiva no número de evasão de 13 para
8, do ano de 2015 para 2016. As pequenas reduções dos índices de aprovação na 1ª, 4ª e
5ª séries devem, em parte, ser atribuída a greve ocorrida em 2016. Por esta razão não
puderam ser ministradas boa parte das palestras prevista para este período.
Contrariamente, de acordo com o relatório de 2016 dos atendimentos psicológicos e
psicopedagógico, houve um aumento no número de atendimento de todos os cursos do
CECE, totalizando 27 de 2015 para 44 de 2016. Este aumento aponta para o crescimento
de problemas e ansiedade dos acadêmicos em função das consequências da greve em
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seus desempenhos.

PROJETO DE TUTORIA
Cronograma de Palestras para o 1º Ano do Curso de Engenharia Mecânica
Período: Ano Letivo de 2016
Obsevação: Todas as apresentações, palestras e curso serão divulgadas e oferecidas a Unioeste
e as demais faculdades/universidades da região
ANO

DATA
DATA
PALESTRA
Prev. Realizada
Maio
11
sim
Apresentação do Projeto de Tutoria
MÊS

Julho

2016

13

sim

PALESTRANTE
Prof. Calima

Palestra: Como Estudar

Prof. Calima

Apresentação dos dados do Projeto

Prof. Calima

Palestra: Como adquirir experiênia
durante o curso de graduação

Convidado Haralan

Palestra: Estudo da quebra da Haste
do Cilindro do Vertedouro de Itaipu

Prof. Calima

Introdução á Metodologia Científica

Profa. Juliana

Encerramento do 1º Semestre
Reinício do 2º Semestre

Fev
2017 Mar
Abr

Introdução á Metodologia Científica

Profa. Juliana

Palestra: Perigo do perigo do uso de
drogas

Convidado externo

Reunião de Avaliação

Psi. Lígia e Prof.Calima

Palestra: Tabagismo/alcoolismo

Curso Enfermagem

Reunião Final de Avaliação e
Discussão das Atividades de 2016

Psi. Lígia e Prof.Calima

Apresentação do Projeto de Tutoria

Psi. Lígia e Prof.Calima

Palestra: Como Estudar

Psi. Lígia e Prof.Calima

Apresentação dos dados do Projeto

Prof. Calima

Esta programação poderá ser modificada ao longo do ano, visando sua melhoria e necessidades.
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Figura 1 – Dados de Evasão do Curso de Engenharia Mecânica da Unioeste.

Figura 2 – % de Aprovação do 1º Ano do Curso de Engenharia Mecânica da
Unioeste.
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Figura 3 – Dados de Evasão do Curso de Engenharia Mecânica da Unioeste.

Figura 4 – Dados de Evasão do Curso de Engenharia Mecânica da Unioeste.

Considerações Finais

Ao longo do ano letivo de 2016 este projeto encontrou as seguinte dificuldades:
- Devido à falta de professores no Curso de Engenharia Mecânica alguns
acadêmicos tiveram dificuldade de serem orientados.
- Dificuldade de se levantar as reais causas da evasão dos acadêmicos.
- Dificuldade de se incentivar os outros cursos da Unioeste e demais universidades
e faculdades da região de aderirem ao projeto.
- Assim como o ano de 2015 o ano de 2016 foi de grande dificuldade em desenvolver
o projeto devido à greve das universidades do Paraná.

Número da Correspondência Registrada (CR)
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Forma(s) de contato com a ação

Número da CR: 39581/2013.
Referências
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Sem referências.

TV CAFIL: O MUNDO ACADÊMICO EM DESTAQUE UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS
OPCIONAIS COMO FORMA DE FORMAÇÃO E ENTRETENIMENTO NA UNIOESTE
CAMPUS DE TOLEDO
Silvio Antonio Colognese822 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: José Luiz Giombelli Mariani 823, Silmara de Oliveira Pereira824,

Área Temática: Comunicação
Linha de Extensão: Mídias
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Comunicação; Educação; Entretenimento
Resumo

O projeto Tv Cafil surgiu dos membros do Centro Acadêmico de Filosofia, que após
diversas reuniões do grupo diagnosticaram a falta de informação e de conhecimento acerca
da Universidade pelos estudantes. O centro acadêmico idealizou um projeto onde fossem
divulgados vídeos de diversos temas tratando da Universidade, de forma, a entreter e

Apresentação

822

Professor Doutor, Ciências Sociais, CCHS, Campus de Toledo, silviocolognese@ibest.com.br

823

Acadêmico, Filosofia, CCHS, Campus de Toledo, joseluizmariani@gmail.com.

824

Acadêmica, Filosofia, CCHS, Campus de Toledo, maradavidoliveira@gmail.com
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informar os acadêmicos, funcionários e professores e a comunidade externa sobre ações

O presente projeto intitulado: Tv Cafil foi pensado pelos acadêmicos que
compõem o Centro Acadêmico de Filosofia da Unioeste Campus de Toledo, tal projeto é
fruto da necessidade de produzir material com informações sobre a realidade dentro da
Universidade, para que os acadêmicos e a comunidade externa pudessem ter
conhecimento dos projetos e ações que nós realizamos enquanto comunidade acadêmica.
A Unioeste Campus de Toledo possui três Centros, a saber: Centro de
Ciências Humanas e Sociais (CCHS), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e o
Centro de Engenharias e Ciências Exatas (CECE), possuindo nove cursos de graduação.
Portanto, os próprios acadêmicos, professores e funcionários da instituição não tem
conhecimento de grande parte do que é discutido e realizado no âmbito universitário. A
partir, desta análise que o projeto nasceu e foi pensado.
Como ferramenta fora utilizado as mídias alternativas, tal meio proporciona
um acesso mais fácil para chegar até a comunidade acadêmica aqui compreendida como
docentes discentes e agentes universitários e também a comunidade externa, levando
conteúdo daquilo que é produzido na Universidade com entretenimento.
A plataforma utilizada chama-se YouTube, criada em junho de 2005 sem
muito alarde, mais uma ferramenta que tem como objetivo auxiliar a disseminação de
vídeos na internet, o YouTube cresceu muito nos últimos anos, possuindo inúmeros canais
de diferentes conteúdos, onde os internautas podem se inscrever e assim receber os vídeos
quando postados, além de curtirem e comentarem os vídeos. Portanto, o Youtube não serve
mais somente como ferramenta para divulgar vídeos, mas uma plataforma de interação,
podendo até se fazer as chamadas, “lives” que são vídeos transmitidos ao vivo pelo canal.
Porém sabemos que quanto mais postagens e de maior qualidade, mais

inscritos por exemplo, ganha placa comemorativa do Youtube e já está ganhando da
plataforma para continuar seus vídeos e seu canal, postando quem sabe duas ou três vezes
por semana. Isto acontece com youtubers que tem conteúdo voltado aos jovens, com
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inscritos e visualização o canal tem e ao atingir determinado número de inscritos o canal

games e temas juvenis, pois os jovens são aqueles que mais acessam a plataforma e são
“fiés” aos canais inscritos.
Tal assunto é discutido na seguinte obra: “YouTube e a revolução digital:
Como o maior fenômeno da cultura participativa transformou a mídia e a sociedade”, dos
autores: Jean Burgess e Joshua Green, a obra tem o objetivo de: “pensar sobre os usos
do Youtube como parte do cotidiano das pessoas reais e como parte dos variados meios
de comunicação que todos experimentamos em nossas vidas, e não como sendo um
depósito de conteúdo inatingível” (BURGESS, 2009, p.26). Ou seja, a plataforma é um local
de conteúdo totalmente atingível onde qualquer pessoa que tenha acesso a rede mundial
de computadores, a internet, tem acesso aos vídeos e pode criar um canal para divulgar os
seus.
Uma questão fora levantada durante a execução do projeto: em que medida
o Youtube é realmente uma plataforma da cultura participativa? Para discutir tal questão é
necessário elucidar o que é cultura participativa, segundo os autores da obra mencionada,
se entende cultura participativa como: “Um termo geralmente usado para descrever a
aparente ligação entre tecnologias digitais mais acessíveis, conteúdo gerado por usuários
e algum tipo de alteração nas relações de poder entre os segmentos de mercado da mídia
e seus consumidores” (BURGESS, 2009, p.28).
Portanto, a cultura participativa compreende esta ligação entre uma tecnologia
digital mais acessível, coisa que o YouTube é sem dúvida, pois para se criar um canal,
basta criar um e-mail na plataforma do google, o gmail. Através deste e-mail gratuito você
tem acesso ao YouTube e pode criar seu espaço de divulgação de vídeos. Claro que sua
visibilidade na plataforma cresce conforme você tiver mais inscritos e mais curtidas nos

necessário um certo “profissionalismo” também nesta plataforma, pois, o Youtube incentiva
aqueles que possuem mais inscritos e mais curtidas em cada vídeo, dando patrocinadores,
pagando equipamentos e até premiando com placas banhadas a ouro aqueles que chegam
a marca de um milhão de inscritos. Ou seja, o YouTube deixou de ser uma mera plataforma
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vídeos, sendo necessários boa qualidade e conteúdo interessante.

de divulgação de vídeos e passou a ser uma plataforma onde se tem marketing e onde se
ganha dinheiro com a divulgação de canais e de conteúdo.
O projeto não alcançou totalmente seu êxito, pelo fato de não possuir
equipamentos próprios e depender da voluntariedade de alguns que não se engajaram o
suficiente para realizar as ideias a mais que foram surgindo durante o período de execução
do projeto. Sendo assim, a questão levantada durante o projeto é justamente esta
necessidade da qualidade nos vídeos e mais, a divulgação do canal para que atinja o maior
número possível de inscritos e assim ter visibilidade.

Procedimentos Adotados

Fora realizadas reuniões para preparar os roteiros, conversar com as pessoas
envolvidas, organizar cenários, figurino e outros detalhes. Para a filmagem nos dias
marcados para a filmagem dispomos dos seguintes equipamentos: Tripé, iluminador, duas
Canon 70 d, uma go pro Hero 4, microfone sennheiser ew100g3, microfone boon rode
NTG1, um drone DJI Phanton 3. Após a coleta das filmagens fora realizado a edição dos
materiais para utilizando o seguinte programa de edição: Suite Adobe. Após a edição e os
vídeos prontos para a divulgação no canal do Youtube em um canal chamado Tv Cafil.

Resultados
Os resultados estipulados no projeto foram alcançados parcialmente, as
causas principais para não se atingir 100% do esperado foram: falta de matreiais próprios

entrevistas com professores dos dois cursos que compõem o Centro de Ciências Humanas
e Sociais, além de produzir alguns vídeos sobre a vida acadêmica, mostrando projetos
como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto de
Filosofia, e a entrevista com o Remi Schorn, o Diretor Geral do Campus Toledo.
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do grupo do projeto, necessitando de alguns voluntários que muitas vezes não estavam

Considerações Finais

Considerando as diversas defasagens do projeto que teve de contar com o
voluntariado de pessoas que tivessem equipamentos capazes de filmar e editar os vídeos,
concluímos que o mesmo fora bem desenvolvido cumprindo a meta de um vídeo por mês.
Claro, poderíamos e tínhamos inúmeras ideias a mais para produzir, porém a falta de
equipamentos nos impediu de executarmos todas as ideias que pensávamos.

Forma(s) de contato com a ação

As formas de contato com a ação são as seguintes: um e-mail do Centro
Acadêmico de Filosofia que é cafilosofiaunioeste@gmail.com a outra forma para entrar em
contato com o projeto é se inscrever no canal no Youtube, lá terá acesso aos vídeos e
poderá

comentar

nos

vídeos

tendo

mais

informações,

o

link

é

https://www.youtube.com/channel/UCnp3-zPhi5pvh6fFUwtnz7w

Número da Correspondência Registrada (CR)

O número do projeto é 47908/2016.
Referências

e Henry Jenkins e John Hartley; tradução Ricardo Gassetti; São Paulo: Aleph,2009.
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BURGESS, Jean: YouTube e a revolução digital: como o maior fenômeno da cultura

UM PROJETO EM CONSTANTE RENOVAÇÃO: PROGRAMA MICROSCÓPIO
VIRTUAL
Rose Meire Costa Brancalhão825 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Nycolle Louise Klein Ottoni Guedes 2, Bernardo de Lima826, Ângelo
Antônio Gonçalves de Quadros2, Marília Carla Cavéquia2, Ednéia Fátima Brambilla
Torquato827, Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro828, Célia Cristina Beu5, Celeste da Rocha
Paiva6.

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Histologia; Educação Virtual; Microscópio
Resumo

Projeto Microscópio Virtual, regularmente é desenvolvido e aperfeiçoado pela UNIOESTE
– Cascavel. Desde quando o website foi disponibilizado, incontáveis atividades foram
desempenhadas e os objetivos traçados, sempre foram alcançados. A enorme abrangência
garantiu que em 2017 metas fossem traçadas e adequações fossem disponibilizadas aos
beneficiados do pelo Projeto, permitindo praticidade e didática durante o estudo.

825

Doutora, Biologia Celular, Tecidual e do Desenvolvimento Humano, CCBS, Cascavel. E-mail:

rosecb@gmail.com.
826

Discente, Medicina, CCMF, Cascavel. E-mail: nycolleguedes@outlook.com.

827

Doutora, Biologia Celular, Tecidual e do Desenvolvimento Humano, CCBS, Cascavel. E-mail:

edneiabt@gmail.com.
828

Doutora, Anatomia Humana, CCBS, Cascavel. E-mail: lucineiacr@gmail.com.

5

Doutora, Anatomia Humana, CCBS, Cascavel. E-mail: celiabeu@yahoo.com.

6

Mestre, Biologia Celular, Tecidual e do Desenvolvimento Humano, CCBS, Cascavel. E-mail:

celeste.paiva@unioeste.br.

Página

aprendizagem nas áreas de Histologia e Embriologia. Hoje, com 3 milhões acessos, o
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O Microscópio Virtual é uma relevante ferramenta metodológica ao ensino e

Apresentação
As células formam a base estrutural e funcional de um organismo, e no corpo
humano há cerca de 250 tipos celulares diferentes. Estas células apresentam adaptações
morfológicas específicas que se expressam nas diversas funções metabólicas dos órgãos
(Alberts et al., 2002). Assim, o corpo pode ser visto como um “ecossistema” complexo,
formado por células e produtos celulares, que trabalham de maneira sincronizada,
cooperativa e harmônica.
Células morfologicamente semelhantes se associam na formação dos tecidos
que compõem os diversos órgãos e sistemas corpóreos. O estudo dos tecidos, campo da
histologia,

representa

ainda

a

ponte

entre

estrutura

e

função

orgânica.

É

microscopicamente que entendemos como um órgão realmente realiza suas funções,
sendo praticamente impossível discutir sua função sem antes considerar sua estrutura
microscópica (Leboffe, 2005). Diante dessa conjuntura, a análise microscópica de lâminas
é essencial na compreensão da organização morfológica de tecidos corpóreos. Entretanto,
para que este estudo ocorra é necessário o uso do microscópio, ferramenta nem sempre
disponível aos estudantes que frequentemente se utilizam, nos estudos extraclasses, de
Atlas de Histologia.
Dessa maneira, desde 2009, o Programa Microscópio Virtual, desenvolvido e
aperfeiçoado por acadêmicos de Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Campus de Cascavel, em conjunto com docentes da disciplina de Biologia Celular, Tecidual
e do Desenvolvimento Humano e de Anatomia Humana, visa difundir de maneira

de determinado tecido em apenas um aumento, o Microscópio Virtual apresenta imagens
em aumentos progressivos, de forma a simular uma visualização no microscópio.
Verifica-se, a partir disso, que, com o avanço da tecnologia da informação, é
cada vez mais frequente o uso de Atlas histológicos disponíveis na internet. O ambiente
virtual possibilita, ainda, difundir os conhecimentos a outros estudantes e profissionais da
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democrática, os conhecimentos nas áreas de Histologia, Citologia e Biologia. Ademais,

área, democratizando o acesso à informação. O desenvolvimento do microscópio virtual em
histologia, com enfoque nos tecidos corpóreos representa uma importante ferramenta
metodológica de apoio aos processos de ensino e aprendizagem nesta área do
conhecimento humano, vindo a auxiliar estudantes de graduação, professores e
profissionais da área de saúde

Procedimentos Adotados
A partir dos objetivos traçados durante os encontros semanais entre os
integrantes do projeto, foram realizados inúmeros aperfeiçoamentos, e, posteriormente,
disponibilizados para que os visitantes do website do Projeto pudessem, além de
conhecimento, ganhar mais praticidade, agilidade e didática no estudo de Citologia,
Histologia e Biologia Teciduais. Considerando que, com o avanço da tecnologia da
informação, é cada vez mais frequente o uso de Atlas histológicos disponíveis na internet,
as atividades e ações desenvolvidas foram pensadas sob estratégias didáticas,
democratizando o acesso à informação, tornando ainda mais atraente as formas de difundir
os conhecimentos, preenchendo lacunas encontradas no ensino das áreas atingidas pelo
programa.
Assim, inicialmente, as imagens disponíveis no site foram revisadas e as que
necessitavam de readequação foram listadas e distribuídas entre os participantes do
Programa. Algumas fotografias foram refeitas através dos materiais processados seguindo
técnicas padrões de processamento histológico no Laboratório de Biologia Celular e
Microtécnica da UNIOESTE – Campus Cascavel. Este laminário obtido, foi analisado no

Em seguida, as fotografias feitas foram digitalizadas e, por meio do Programa Adobe
Photoshop CC®, em sua versão mais atualizada (2017), foram editadas, para que a
resolução e a nitidez fossem garantidas. Ainda, através da mesma ferramenta de edição de
imagens, as estruturas histológicas foram identificadas e demarcadas por meio de setas e
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fotomicroscópico Olympus-Micronal® seguindo-se os registros fotográficos das áreas de

retângulos, e, então, receberam uma legenda para melhor explicação do conteúdo presente
na fotografia. Além disso, foi adicionada a logomarca do Programa Microscópio Virtual.
Por fim, as imagens histológicas dos tecidos corpóreos foram disponibilizadas no link
do Projeto Microscópio Virtual no site da UNIOESTE, na Rede Mundial de Computadores.
As imagens disponibilizadas foram classificadas, conforme seus detalhes morfológicos.
Sob outra esfera, as categorias de tecidos da Histologia foram contempladas com
textos que esclareceram algumas peculiaridades de cada sistema do Corpo Humano,
propiciando melhor compreensão do conteúdo abordado em cada imagem. Essa
fundamentação teórica foi elaborada em conjunto com as docentes integrantes do projeto,
que compartilharam seu extenso conhecimento na área de Biologia, além da busca ativa
na literatura, de forma a respaldar o conhecimento da teoria.

Resultados
Durante o período de agosto de 2016 a junho de 2017, algumas alterações
particulares, definidas durante os encontros entre os integrantes acadêmicos e docentes,
foram realizadas. As principais reformulações incluíram a elaboração de novos textos
teóricos, de forma que as categorias “As Células” e “O Microscópio Óptico” fossem
contemplados com conteúdo proveniente de extensa revisão bibliográfica (Figura 01).
Ainda, as imagens disponibilizadas no site foram adequadas, garantindo que deficientes
visuais pudessem, também, compreender os apontamentos (flechas e legendas),
conferindo, também, maior austeridade ao site. Também, foi inserido a logomarca do
projeto às imagens revisadas (Figura 02). Por fim, adicionados aos recentes textos, está a

visitas do site, computa-se mais de 3.235.346 pessoas, o que confirma a dimensão do
Programa de Extensão Universitária, e garante que a manutenção do projeto promoverá
conhecimento aos beneficiários, além de propalar a Universidade Estadual do Oeste do
Paraná como instituição incentivadora do ensino e aprendizagem.
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categoria “Autores”, para que as informações adicionadas possam ser utilizadas pelos

Figura 01 – Reformulação da categoria “As Células” e inclusão dos autores.

Figura 02 – Adequações às imagens do site. À esquerda, a imagem antiga e, à
direita, a atual.

oportunidades educacionais, de forma a facilitar o acesso ao processo de formação e de
qualificação dos beneficiários do Programa Microscópio Virtual. Tendo isso como base, o
website, disponibilizado em link no site da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE) amplia e reformula o conceito de Atlas Histológico, trazendo-o ao âmbito
virtual.
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Considerações Finais

O “Microscópio Virtual de Histologia” reforça uma ação transformadora dos
acadêmicos que participam do desenvolvimento das ações do site, incentivando o
compartilhamento de conhecimentos com os demais desfrutadores das informações
presentes disponíveis. Dessa forma, muito se investigou e pesquisou para que o material
apresentado fosse de excelente qualidade, propiciando um estudo didático e de fácil
entendimento. Ainda, através da categoria “Contato” muitas sugestões de mudanças foram
recebidas, contribuindo para a identificação de falhas no Programa, como no caso dos
ajustes das legendas, conferindo maior sisudez ao conteúdo do site.
Nesse sentido, considerando que a análise microscópica de lâminas é essencial na
compreensão da organização morfológica de tecidos corpóreos, o Programa promove a
inclusão educacional e intelectual, construindo o compromisso que vise o auxílio ao estudo,
bem como o incentivo à pesquisa. Portanto, fica evidente que a continuidade das ações do
Projeto Microscópio Virtual, em nova fase, justifica-se pela importância do assunto, pela
abrangência do projeto e pelo fato de se tornar uma “vitrine” para a UNIOESTE, já que o
site é disponibilizado para todo e qualquer interessado em Biologia Tecidual, em qualquer
lugar do mundo – o que torna a Universidade e suas ações de extensão conhecidas em
inúmeros lugares.

Forma(s) de contato com a ação
Site: www.unioeste.br/microscopiovirtual
E-mail: microscópiovirtual.unioeste@gmail.com
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UNATI - UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE CAMPUS DE
MARECHAL CÂNDIDO RONDON E SUA IMPORTÂNCIA NA INCLUSÃO SOCIAL DO
IDOSO
Christiane Vilela829 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Karine Silveira 830, Giovane da Silva Coelho831 (voluntário).
Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Terceira Idade
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Envelhecimento; terceira idade; universidade aberta.

Resumo

Humanidade para o envelhecimento saudável é fruto de uma proposta da UNATI
(Universidade Aberta à Terceira idade), da UNIOESTE do campus de Marechal Cândido
Rondon. É um projeto de extensão fruto de um trabalho coletivo de professores
representantes de cada colegiado dos cursos do campus. A principal missão da UNATI
campus Marechal é a criação de espaços na universidade para que seja possível a inserção

interagindo no contexto familiar e comunitário promovendo uma maior participação social e
política na melhoria da sua condição de vida. A UNATI reiniciou suas atividades em agosto
de 2014 e de maneira informal participou do processo de elaboração da Resolução Nº
226/2014-CEPE da UNATI, aprovada em 09 de outubro de 2014. Assim, as atividades
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e formação política, social e cultural da população idosa, para que assim o idoso desenvolva

passaram a ter efetividade a partir do ano de 2015, sob a coordenação do professor Alberto
Saturno Madureira, atualmente a coordenadora Christiane Vilela juntamente com a equipe
de professores buscam novas estratégias e métodos para a fomentação de novos cursos,
atividades, oficinas e palestras como meio para desenvolver os objetivos da unati local.
Hoje em dia foram adotadas a proposição de dois cursos que vem se desenvolvendo:
Qualidade de Vida, e o projeto Coração de Ouro, além da possibilidade de participação de
pessoas na terceira idade que tenham nível médio de escolaridade concluído, de
participarem em algumas disciplinas dos cursos de graduação. Tudo isto busca
proporcionar ao idoso que amplie seus conhecimentos em áreas de seu interesse e trocas
de experiências promovendo a socialização.

Apresentação
Em todo o mundo vem sendo observado o aumento progressivo da população idosa.
No Brasil a previsão de que até 2025 teremos mais de trinta e quatro milhões de pessoas
com mais de 60 anos, uma vez que no começo do século XX a expectativa de vida era de
quarenta a cinquenta anos, hoje devido ao processo social, cultural, e principalmente ao
avanço da ciência o ser humano consegue facilmente chegar aos oitenta e ou noventa anos
de idade SILVA; RABELO (2006).
Segundo dados do IBGE este processo teve início em 1960, porém já em
meados de 1940 a população brasileira era já composta por 42% de jovens e 2,5% de
idosos, já em 2010 a população de jovens foi reduzida a 24% do total, e os idosos passaram

Ao longo de toda a vida vamos aprendendo e amadurecendo, no qual a velhice é o
ponto mais alto de amadurecimento aproximando-se do momento em que o organismo
inicia a fase de involução, ou seja, entra em processo de degeneração das capacidades
mentais e físicas do indivíduo, causado por fatores internos e externos de maneira lenta e
gradual, este fenômeno é conceituado de senescência GEIS (2003).
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a representar 10,8% do povo brasileiro, ou seja, mais de 20,5 milhões de pessoas possuem

Porém para Datilo, o envelhecimento não pode somente ser definido como um
processo progressivo, onde há modificações morfológicas e funcionais, mas também para
o autor a velhice é percebida como um fenômeno natural, psicológico e principalmente
social.
Irigaray; Schneider (2008, p. 585), conceituam o envelhecimento como:
“Etapa da vida caracterizada como velhice, com suas peculiaridades, só pode ser
compreendida a partir da relação que se estabelece entre os diferentes aspectos
cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Essa interação institui-se de acordo com
as condições da cultura na qual o indivíduo está inserido. Condições históricas, políticas,
econômicas, geográficas e culturais produzem diferentes representações sociais da velhice
e também do idoso. Há uma correspondência entre a concepção de velhice presente em
uma sociedade e as atitudes frente às pessoas que estão envelhecendo”.

Pesquisas desenvolvidas em relação aos idosos e seus familiares apontam
que a população idosa vem sofrendo casos de isolamento e de abandono devido a um
aumento significativo de idosos que passaram a morar em unidades domésticas separadas
dos filhos, e como consequência apresenta-se o isolamento desta população NERI E
CACHIONI (1999).
Diante das informações expostas,

nota-se uma nova realidade de toda uma

população e um novo desafio, uma vez que não basta apenas viver mais tempo, é preciso
ofertar melhores condições para o enfrentamento do envelhecimento, perante este novo

necessidade de realizar uma otimização das oportunidades a população idosa, tanto em
suas necessidades culturais, como em sua busca por novos conhecimentos e atividades
que possam leva-los a melhoria da qualidade de vida.
Como uma iniciativa para se obter melhores chances para a terceira idade, a partir
da década de 1980, as universidades abriram um espaço educacional, a UNATI
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fato a Organização das Nações Unidas (ONU), tem recomendado as políticas públicas tanto

(Universidade Aberta da Terceira Idade) que é vinculada à Pro Reitoria de Extensão,
visando inserir a população idosa no contexto acadêmico, no qual este projeto procura
promover a integração entre a universidade e a comunidade e, ainda a articulação entre
ensino, pesquisa e extensão mediante o envolvimento de docentes, alunos, funcionários e
a população em geral mas mais especifica a terceira idade, tendo como objetivo principal
proporcionar condições para a integração social e acadêmica do idoso, mediante a
participação nas atividades programadas pela UNATI, as quais favorecem a convivência
com os diversos segmentos da comunidade acadêmica.
“Quando a universidade abre suas portas para a comunidade, neste caso, os idosos;
por meio da extensão, cumpre-se com uma função social que busca combater as
desigualdades sociais incluindo nestas a distribuição e disseminação do conhecimento e
dos bens culturais. [...] assim, a universidade por meio do projeto de extensão UNATI e da
educação permanente, cumpre com uma função social ao democratizar o conhecimento e
integrar os idosos procurando diminuir a exclusão que este contingente etário sofre
socialmente, articulando o saber acadêmico à formação de vínculos de amizade e a
participação em diferentes instâncias sociais FERNANDES; SCOS; OLIVEIRA (2012, p.
2013).

O programa Universidade Aberta a Terceira Idade Campus Marechal Cândido
Rondon, tem por finalidade reunir professores, pesquisadores alunos e agentes
universitários para desenvolver atividades de extensão ensino e pesquisa ligados a

Marechal é a criação de espaços na universidade para que seja possível a inserção e
formação política, social e cultural da população idosa, para que assim o idoso desenvolva
suas potencialidades e tenha a ciência da importância de sua cidadania atuando e
interagindo no contexto familiar e comunitário promovendo uma maior participação social e
política na melhoria da sua condição de vida. Dentre os objetivos estão: possibilitar acesso
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questões referentes ao processo de envelhecimento valorizando a pessoa idosa na

as atividades culturais, educacionais, sociais, econômicas e de lazer ao idoso, propiciar
espaços e atividades permitindo trocas de experiências e educação continuada e a
implementação de ações extensionistas buscando a formação acadêmica profissional,
valorizando e respeitando o estatuto do idoso por meio de atividades culturais.

Procedimentos Adotados
As formas usadas na UNATI campus Marechal Cândido Rondon para a inserção
dessa população ao meio acadêmico não são somente através de vagas ofertadas nos
cursos de graduação (que são ofertadas por professores dispostos a fazer uma integração
e trocas de experiências), além disso a UNATI – Campus Marechal Cândido Rondon busca
desenvolver e promover atividades, cursos, seminários, exposições, oficinas e projetos
como meio de inserir a população idosa no contexto acadêmico. Atualmente o projeto faz
esta mediação através dos cursos: Qualidade de Vida que tem duração de 12 semanas, e
o projeto Coração de Ouro, este é um projeto que se aderiu a UNATI, no qual são
ministradas aulas de ginastica localizada por acadêmicos do curso de Educação Física. Na
procura de novas formas de inserir a população idosa a equipe unati sempre que possível
se reúne para elaborar um planejamento estratégico para que seja possível atingir nossa
principal missão.
Para que seja possível atender a população idosa de Marechal Cândido Rondon,
uma vez que são atendidos aproximadamente 50 idosos, o cronograma de atividades está
divido em: Projeto Coração de Ouro ocorre todas as segundas, quartas e sextas feiras das

gratuitos e somente são necessários ter idade igual ou superior a 50 anos e para a extensão
em aulas da graduação é necessário nível médio e idade igual ou superior a 50 anos, todas
as atividades ocorrem nas dependências da UNIOESTE.
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16hrs às 17hrs, curso de Qualidade de Vida acontece nas quartas-feiras das 14hrs às 15hrs

Resultados
Através das atividades propostas o que se pode perceber é o nível de satisfação dos
participantes, sobretudo porque eles são os atores principais das atividades que a eles são
direcionadas. Mas como resultados podemos verificar um aumento significativo no número
de inscritos nos cursos e projetos da UNATI e também pela homenagem da prefeitura de
Marechal Cândido do Rondon em reconhecimento ao trabalho de inclusão social do idoso
rondoniense. Porém enquanto atividade de extensão não se tem a pretensão de equiparar
a um projeto de pesquisa com relatos de estudo de caso, pois a atividade principal é levar
este conhecimento e a inclusão social.

Considerações Finais
Como podemos observar é de suma importância que a educação seja uma das
possibilidades para a valorização do papel social e potencialidades do idoso, mostrando
que todo o indivíduo tem o direito a aprender independentemente da idade, bastando
apenas ter condições físicas e mentais para tal ação. Podemos então concluir que mesmo
o Brasil possuindo políticas públicas que garantem metodologias, materiais e professores
adequados para atender às necessidades dessa população específica, ainda são poucas
as ações que garantem o cumprimento desses direitos.

Número da Correspondência Registrada (CR)
Insira aqui o número da CR. Para participantes de outras IES inserir seu registro
conforme sua instituição.
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digital de educação fisica.1,1-5.

UNIOESTE RUNNERS: ACOMPANHAMENTO E PRESCRIÇÃO DE
TREINAMENTO PARA GRUPO DE CORRIDA DE RUA
Ricardo Brandt832 (Coordenador do Projeto de Extensão)
Participantes: Luiz Fernando do Amaral Filho 833, Bianca Caroline Dezordi 834,
Bruna Dreissing Emmel835, Victoria Emanueli Dal Molin 836
Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Esporte e Lazer
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: corrida; treinamento; exercício físico.

da prática de corrida de rua. Participaram do projeto adultos jovens, com idade entre 18 e
50 anos, residentes na cidade de Marechal Cândido Rondon e cidades próximas, tanto
pessoas fisicamente ativas como sedentárias. O programa de corrida consiste em duas
sessões de exercícios físicos por semana, divididos em aquecimento; exercícios de

832

Doutor, Educação Física Bacharelado, Centro de Ciências Humanas, Educação e Licenciatura,

UNIOESTE – Campus Marechal Cândido Rondon - PR. E-mail: ricabrand@gmail.com.
833

Acadêmico, Educação Física Bacharelado, Centro de Ciências Humanas, Educação e

Licenciatura, UNIOESTE – Campus Marechal Cândido Rondon - PR. E-mail: doamaralfilgol@g.cofc.edu.
834

Acadêmico, Educação Física Bacharelado, Centro de Ciências Humanas, Educação e

Licenciatura, UNIOESTE – Campus Marechal Cândido Rondon - PR. E-mail: bianca.dezordi@hotmail.com.
835

Acadêmico, Educação Física Bacharelado, Centro de Ciências Humanas, Educação e

Licenciatura, UNIOESTE – Campus Marechal Cândido Rondon - PR. E-mail: brunaemmel@hotmail.com.
836

Acadêmico, Educação Física Bacharelado, Centro de Ciências Humanas, Educação e

Licenciatura, UNIOESTE – Campus Marechal Cândido Rondon - PR. E-mail: victoriadalmolin@hotmail.com.

Página

O projeto de extensão tem por objetivo promover a saúde e qualidade de vida através

1591

Resumo

coordenação, força e velocidade; treinamento com intensidade de moderada a intensa;
volta a calma.

Apresentação

Insira a apresentação da ação. O tamanho do resumo expandido é de no mínimo
quatro (4) páginas e o tamanho máximo é de seis (6) páginas.

Atualmente, a busca pela prática de atividades físicas vem se tornando cada vez
mais expressiva, devido aos benefícios para saúde que esta é capaz de promover. Entre
as inúmeras modalidades esportivas, as corridas de rua encontram-se entre as que mais
cresceram nos últimos anos (SALGADO, 2006). Pessoas correm há muitos séculos.
Evidências mais antigas da existência dessa prática está na representação esquemática de
dois corredores em um vaso da civilização micênica do século 16 a.C (YALOUORIS, 2004).
As corridas de rua surgiram na Inglaterra no século XVIII onde se tornaram bastante
popular, expandindo-se depois para o resto da Europa e Estados Unidos. No fim do século
XIX, após o sucesso da primeira maratona olímpica, as corridas de rua ganharam impulso
principalmente nos Estados Unidos. Na década de 70 ocorreu o “jogging boom” baseado
na teoria do Dr. Kenneth Cooper, criador do “teste de Cooper”, que defendia a prática da
corrida para uma vida saudável (SALGADO, 2006).
A corrida de rua vem sendo apontada como uma das modalidades esportivas que

esportiva democrática e busca integração social, delas participam todos num mesmo ideal
sem distinção de raça, religião, profissão, ideal político, uma disputa saudável (ARAUJO,
2009).
A corrida é um esporte individual, a velocidade aplicada a cada corrida, intensidade,
trajeto, depende exclusivamente do próprio corredor. Por outro lado, nada impede que este
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mais cresce no mundo. De origem primitiva, definido como evolução do ato de caminhar,

esporte seja praticado em grupos, muitos corredores são atraídos a esta pratica pela
companhia de amigos, juntos se superam e conquistam objetivos (STAPASSOLI, 2012).
Sendo assim, busca-se consolidar nos participantes a importância de manter um
estilo de vida ativo, gerando mudança de comportamento na população e também estimular
a prática da corrida a partir de aspectos científicos, melhorando a técnica da corrida,
diminuindo a incidência de lesões e melhorando a performance esportiva

Procedimentos Adotados
Participaram do projeto 40 pessoas com média de idade de 41 anos (19 homens/ 40
anos – 21 mulheres/ 42 anos) da Cidade de Marechal Cândido Rondon- PR.
As duas sessões semanais de treinamento foram compostas por: aquecimento entre
8 e 12 minutos com exercício de caminhada e corrida com intensidade baixa. Exercícios
educativos para corrida com atividades de coordenação para corrida envolvendo membros
inferiores e superiores, baseados no método POSE. Exercícios funcionais composto por
atividades de força e resistência (abdominais, agachamento, afundo, exercícios com peso,
etc). Treinamento de corrida com sessões organizadas em grupo com intensidade
Moderada (60 a 70% da FCmáx) e intensa (75% a 90% da FCmáx). Para algumas sessões
foram utilizados monitores de frequência cardíaca e na maioria a percepção subjetiva de
esforço (escala de borg). Alongamento foram realizados exercícios envolvendo as
principais cadeias musculares utilizadas na corrida, sendo executados de forma passiva e

Foram analisados os estados de humor pré e pós sessão de treinamento, utilizando
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estática (Dantas, 1998).

Resultados

As participantes do projeto apresentam massa corporal de 72,3kgs (14,7) e estatura
de 1,69m (0,1). A grande maioria dos participantes cursou até o ensino médio
(n=11/27,5%), oito são especialistas (20%), seis doutores (15%) seis tem ensino superior
(15%) e seis estão cursando o ensino superior (15%), dois cursaram até o ensino
fundamental (5%) e um é mestra (2,5%). A grande maioria são casados n=28/70%), sete
são solteiros (17,5%), três informaram viver em regime de união estável (7,5%) e dois são
separados (5%). A maioria dos participantes informam ter boa saúde (n=17/42,5%) e
excelente (n=14/35%). Apenas nove (22,5%) informam ter a saúde regular.
Em relação aos treinamentos realizados, após o período de aquecimento (10’), os
participantes realizam atividades que melhoram os aspectos técnicos da corrida, conforme

treinamento com trenó adaptado.
São ensinados aos participantes, como deve ser uma postura ótima para corrida,
desde a posição dos braços, ângulo próximo de 90 graus, utilização do antepé para atacar
o solo (pisada), inclinação do tronco para frente (figura 02)
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figura 01.

Figura 2 – Participante do Projeto de Extensão Unioeste Runners realizando
treinamento de técnica.

Após o treino, são realizadas atividades de alongamento, privilegiando os grupos
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musculares que foram mais requisitados durante a sessão de treinamento.

Figura 2 – Exercício de alongamento realizado após o treino. Fonte: autor do artigo
Observaram-se modificações nos estados de humor na avaliação realizada pré e pós
prática de corrida, especialmente nos níveis de tensão (pré 2,0/dp1,8 – pós 0,8/dp1,4),
depressão (pré 1,2/dp1,8 – pós 0,2/dp0,7) e confusão (pré 1,9/dp2,1 – pós 0,5/dp1,1).

Níveis de Humor
16
11
6

Antes

1

Depois

-4

Gráfico 01. Alterações de humor pré e pós prática de Corrida em adultos
participantes do Projeto de Extensão Unioeste Runners.

Segundo Brandt et al., (2017) esse modelo seria o considerado ideal para a saúde
mental e a performance, estando os participantes do projeto de extensão com uma
excelente condição física e emocional.

conforme proposto, relatam melhora dos aspectos físicos, flexibilidade, força, assim como
melhora na mecânica da corrida, para além disso, percebe-se que a prática de corrida
moderada e intensa pode ser fator que modifica positivamente os estados de humor,
contribuindo para a melhoria dos aspectos emocionais dos praticantes.
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Considerações Finais

Forma(s) de contato com a ação
Email: ricardo.brandt@unioeste.br - fone (48) 999238420

Número da Correspondência Registrada (CR)

48226/2016
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constituir um espaço coletivo e uma referência comum das Unati dos campi da Unioeste.
Discussões, avaliações e encaminhamentos comuns tem possibilitado o fortalecimento de
algumas ações e visualização de desafios comuns a serem enfrentados num futuro
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Resumo

próximo. Regido pelo Conselho Gestor (Goge) o programa está diante do desafio de se
constituir um espaço cada vez mais efetivo de apoio, fortalecimento e proposição de ações
voltadas à terceira idade.

Apresentação
O Programa Universidade Aberta à Terceira Idade – Unati, no atual formato, existe
desde março de 2015 e atende à resolução 290/2010 que intencionava aprovar e executar
o programa da Universidade Aberta à Terceira Idade da Unioeste. Sua finalidade principal
é constituir um espaço de acolhimento do conjunto de projetos de Extensão relacionados a
esta temática e vinculados às Unati de cada Campus. Ao mesmo tempo ele é regido e dá
suporte formal ao Conselho Gestor (Coge) da Unati Unioeste. Durante o atual triênio o
programa

se

constituiu

num

espaço

de

encontro,

discussão,

formulação

e

encaminhamentos conjuntos relacionados a ações referentes à Unati. Aos poucos também
está se tornando um uma referência que oportuniza o aprofundamento, formulação e apoio
aos projetos Unati locais. Atualmente participam do Coge as Unati dos campus de Marchal
Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Cascavel e Francisco Beltrão. Os projetos/programas da
UNATI (Universidade Aberta à Terceira Idade) têm seguido a todo vapor. Em média foi
realizada uma reunião do Conselho Gestor (Coge) por semestre. Destaque para o Campus
de Francisco Beltrão que no ano de 2016 constituiu uma turma/curso cujas atividades/aulas
passam a acontecer de forma regular com uma turma lotada, repetindo o encaminhamento
em 2017. O desafio é fortalecer cada vez mais a UNATI enquanto um programa

muntidisciplinar e contínuo, tem origem nos diverso programas Unati e sua constituição
formal iniciou-se com a criação do regulamento geral do programa já em 2011, constituindo
já naquela oportunidade o Conselho Gestor. Embora ainda nem todas as atividades de
extensão atualmente estejam inseridas e vinculadas ao programa a sua finalidade e
importância vem se tornando cada vez mais clara na medida em que ações conjuntas
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institucional, respeitando as peculiaridades de cada campus.

passam a ser propostas. Uma dessas ações foi a viabilização do disposto e aprovado no
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (Resolução número 158/2014), segundo o qual
todos os colegiados de curso disponibilizam um determinado número de vagas em
determinadas disciplinas nos seus cursos regulares para que possam se ocupadas por
integrantes das atividades da Unati naquele campus. Uma ação de integração curricular
que se tornou possível com o engajamento concreto dos integrantes deste Programa na
formulação e encaminhamento. Uma ação no âmbito curricular que, embora careça ainda
de uma avaliação mais sistemática, para que possa ser avaliada e qualificada, certamente
significou um grande avanço para a inserção da pessoa idosa na Universidade.
Importante salientar que o Program Unati, mesmo estando vinculado à Proex e se
pretendendo um espaço de agregação e fortalecimento das Unatis e das ações voltadas
para

a

Terceira

Idade

na

Unioeste,

se

recusa

a

realizar

ingerências

nos

programas/projetos/ações locais. Pretende, assim, muito mais do que ser um espaço de
intervenção e controle um espaço democrático de troca de experiências, sugestões e
construção conjunta de ações. Mas também um lugar de construção e fortalecimento de
uma consciência crítica em relação ao papel da pessoa idosa na nossa sociedade
instigando o desenvolvimento de ações e a elaboração de subsídios teóricos capazes de
contribuir com uma práxis que de fato conduza à mobilização social e a participação ativa
e cidadã da pessoa idosa na sociedade. A participação e presença dos/as integrantes da
Unati nos campi da Unioeste tem evidenciado que esta ação não permanece restrita às
pessoas diretamente atingidas: tem função pedagógica também para toda a comunidade
acadêmica que passa a interagir constantemente com estes atores. Além disso, a atuação

é compreender melhor estes impactos.
Acredita-se que, enquanto um Programa de Extensão recém iniciado, muitos
objetivos, que estão previstos e orientam o caráter permanente da atividade, ainda não
puderam ser atingidos. Destaca-se que, por exemplo, que, embora já estejam sendo feitas
várias discussões referentes á política do idoso, envolvendo seu cotidiano e as complexas
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dos integrantes dos programas Unati tem tido influência e impactos tanto nas suas famílias

relações aí pressupostas, o desafio de realizar uma atividade institucional da Universidade
com esta finalidade ainda precisa ser planejada. Certamente várias ações institucionais, à
exemplo da ação acima mencionada de oferta de vagas nos cursos regulares das
graduações, foram providenciadas na Unioeste. Permanece, no entanto, o desafio de
encaminhar este objetivo de modo mais intencional, verificável e coletivamente
construído/planejado.
Do mesmo modo a proposição de atividades culturais, educacionais, sociais,
econômicas e de lazer, com o objetivo de possibilitar o acesso da pessoa idosa a estes tem
tido alguns avanços no interior dos projetos vigentes (como, por exemplo, em corais, grupos
de dança, cursos de arte, atividades de integração, viagens de conhecimento, etc) carecem
ainda de um planejamento mais institucional e coletivo. O desafio, no entanto, só pôde se
tornar evidente na medida em que de fato as atividades passaram a ser realizadas nas
diversas ações. O desafio de articular teoria e prática na busca de conteúdos, instrumentos
e técnicas que possibilitem o encaminhamento e resolução dos problemas específicos
relacionados à Terceira Idade certamente vem avançando muito com as experiências
pedagógicas e metodológicas que vem sendo postas em prática. O desafio, no entanto, é
que estas possam ser apropriadas coletiva/institucionalmente e criticamente tematizadas
em atividades de debate e estudos do próprio programa. Certamente assim também será
possível contribuir de forma mais ousada e inovadora na proposição de ações de extensão
específicas para estes públicos nas várias áreas de interesse possíveis. Isto se torna ainda
mais urgente na medida em que a população idosa vem crescendo significativamente em
nossa sociedade. Uma população que requer cada vez mais educação/formação

O exercício pedagógico com e nas atividades da Unati tem propiciado também a
qualificação e preparação de recursos humanos da Universidade e mesmo de integrantes
de outras instituições para o trabalho nesta área. Um desafio prático que vem se
visualizando nesta perspectiva é a realização conjunta de atividades de formação e troca
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continuada para poder fortalecer sua qualidade de vida, assim como sua possibilidade de

de experiências entre e para aqueles que atuam diretamente com o público da Unati,
especialmente docentes.
O Programa Unati da Unioeste está diante de muitos desafios, mas já deu muitos
passos. Evidentemente os progressos acontecem, de fato, devido e em função do
engajamento concreto dos docentes, agentes Universitários, discentes e colaboradores
externos que atuam nos projetos e programas locais nos campi. Neste sentido, dois
desafios concretos estão colocados para o programa: contribuir para fortalecer a Unati do
campus de Cascavel que atualmente está num momento de refluxo e buscar a
sensibilização da Unati de Toledo, que ainda não está integrada ao programa.
Outro desafio que a prática dos últimos anos tem evidenciado é o de adequar as
resoluções do Coge com a resolução geral que rege as ações de extensão da Unioeste (ou
vice-versa) a fim de possibilitar um trabalho mais integrado, harmonioso e produtivo com
as demais atividades e procedimentos institucionais. Há que se definir, por exemplo, se as
atividades Unati nos campi constituem Sub-programas (como rege o atual regulamento do
Coge) ou projetos (como sugere a atual resolução geral) ou se são Projetos e Programas
independentes que se agregam ao programa geral, como está sendo a prática atual.

Procedimentos Adotados

Reuniões regulares (em média uma à cada 06 meses), ou extraordinárias quando
necessário, do Conselho Gestor, para troca de experiências, informações, discussões e
encaminhamentos conjuntos. Realização do processo abertura de vagas e matrículas nas

Levantamento dos principais desafios metodológicos e regulamentares para a
efetivação das ações do Programa de modo mais eficiente e eficaz; apoio a ações nos
campi, especialmente em Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão (os resultados destes serão
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disciplinas dos cursos de graduação seguindo resolução específica.

apresentados por estes projetos). Possibilidade de inserção real dos integrantes da Unati
nas áreas de interesse e disciplinas correspondentes dos cursos de graduação regular da
Unioeste; Integração/presença da Unati e, consequentemente, das necessidades e das
contribuições das pessoas idosas, na Universidade.

Considerações:
A viabilização do Programa Unati contribuiu com o fortalecimento do caráter
institucional, público e democrático das ações que vinham sendo desenvolvidas nesta área.
Um espaço se fortalecimento mútuo e encaminhamentos. É preciso encaminhar/resolver
algumas questões de nomenclaturas e congruência entre o que está acontecendo
efetivamente nos campus, o regulamento do Coge e o regulamento geral da Unioeste.
Também seria que o programa possa propor ações efetivas que contribuam com o
fortalecimento e envolvimento dos projetos locais.

Forma(s) de contato com a ação

extensão@unioeste.com.br

Número da Correspondência Registrada (CR)
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Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Organizações da sociedade civil e
movimentos sociais populares
Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: Educação; Cultura; Atividades Interdisciplinares.
Resumo
O projeto “Universidade em Ação: atividades interdisciplinares nos municípios de
abrangência da UNIOESTE” surgiu a partir de uma ação piloto, no assentamento Valmir
Motta, localizado na área rural da cidade de Cascavel. Desta forma, teve como proposta
organizar algumas atividades interdisciplinares por meio de um projeto de extensão,

Odontologia, Enfermagem, Medicina com a parceria do projeto desenvolvido pelo Centro
de Assistência em Toxicologia - CEATOX, do Hospital Universitário - HU. O objetivo do
projeto é constituir ações permanentes e interdisciplinares que efetivamente contribuam
para a superação dos principais problemas das comunidades e das populações carentes
de nossa cidade e região, que necessitam de apoio da universidade. Tais ações colaboram
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integrando os cursos de graduação desta universidade, nos cursos na área da educação:

para o envolvimento de nossos Docentes e Acadêmicos nas ações concretas que envolvem
o ensino, pesquisa e extensão junto as nossas comunidades, pois queremos contribuir para
articular e potencializar as ações de extensão da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE. A oportunidade de confrontar os conhecimentos da Universidade com
as reais dificuldades das comunidades ou mesmo repensar nossos conhecimentos e
pesquisas a partir desses problemas é algo muito gratificante e instrutivo além de fazer
parte da função social da Universidade. Assim, o projeto busca a interação dos acadêmicos
envolvidos na ação, conhecer as comunidades na sua adversidade e com isso acumular
vivencias culturais e principalmente consolidar o compromisso com o desenvolvimento
social.

Apresentação
A extensão universitária proporciona a comunidade acadêmica uma experimentação
da convivência e o envolvimento com realidades sociais diferentes e outras culturas. Com
isso, instiga a formulação de novas interrogações sobre a dinâmica das relações sociais,
sobre os problemas socioeconômicos do país, sobre o trabalho comunitário e sobre a
questão da solidariedade. Questões estas, que poderão ser concretizadas em discussões
ampliadas na universidade (pesquisas e sala de aula), fortalecendo o tripé da universidade,
que é o de articular a pesquisa, o ensino e a extensão. Nesse sentido, a realização das
ações de extensão tem como propósito suprir uma lacuna de uma determinada comunidade
ou município, atendendo suas especificidades por meio de um trabalho comunitário

humano e sustentável de diversos grupos sociais. Assim, as ações comunitárias, são
desenvolvidas em forma de subprojetos de extensão, além da troca de informações em
diversas áreas do conhecimento, proporcionam a ampliação do conhecimento e a
manutenção dos participantes interligados à finalidade do coletivo, compreendendo uma
prática formativa, que subsidia e transforma a atuação dos futuros profissionais envolvidos
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articulado e bem estruturado, prestando o apoio necessário ao desenvolvimento de agentes

nessas ações, o que implica, além do desenvolvimento sistemático e cuidadoso de seu
próprio trabalho, uma atuação reflexiva e consistente das ações que estão sendo
desenvolvidas.
Então, um dos focos do projeto é realizar ações sociais de extensão nas
comunidades e municípios de baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH na região
de abrangência da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, para debater
e refletir sobre temas humanísticos, culturais e estéticos diversos na comunidade regional,
incluindo os agentes universitários, docentes e os acadêmicos de graduação e pósgraduação como mediadores em processos de intervenção comunitária e acadêmica, a fim
de possibilitar a interlocução entre os diversos saberes, contribuindo assim para o diálogo
entre universidade e comunidade. Desta forma, algumas atividades de extensão foram
realizadas no assentamento Valmir Motta, no bairro Sanga Funda e no bairro Floresta.
Percebemos que atualmente a nossa sociedade necessita de uma nova forma de
pensamento que valorize o desenvolvimento das multidimensionalidades do ser enfocando
aspectos éticos, estéticos, cognitivos e sociais. Nesse sentido, o projeto “As manifestações
artísticas nas comunidades urbanas e rurais” pretende oportunizar a comunidade a e as
várias linguagens artísticas e culturais nas comunidades urbanas e rurais, e esta ganha
fundamental importância uma vez que propicia o desenvolvimento do pensamento artístico
e da percepção estética que caracterizam um modo próprio de ordenar e proporcionar
sentido à experiência humana. Por meio das manifestações artísticas é possível
desenvolver a sensibilidade, a percepção e a imaginação, bem como, conhecer, apreciar e
refletir sobre diferentes épocas, caracterizadas por diferentes estilos literários e culturais.

oportunidade de aprender significativamente os conteúdos das diversas áreas de
conhecimento. A arte é assim, um instrumento didático pedagógico que possibilita o
desenvolvimento da expressão e comunicação; memória e raciocínio; do trabalho coletivo
e da formação artística e estética.

Página

contanto sistemático com a arte teatral na universidade, é, acima de tudo, dá-lhes a

1607

Dessa forma, oportunizar aos acadêmicos, docentes e agentes universitários a ter um

Procedimentos Adotados
Buscando alcançar os objetivos do projeto em questão, foram desenvolvidos nos
bairros e assentamentos dos municípios de abrangência da UNIOESTE as seguintes
oficinas: artesanato, matemática, teatro, contação de histórias, de brinquedos com
materiais recicláveis, pintura no rosto, amoeba, papel machê, aulas de língua estrangeira,
palestras de orientação sobre o alcoolismo e tabagismo, saúde do homem e da mulher,
agrotóxicos e ginástica laboral e outras atividades que durante o decorrer do projeto foram
incorporadas.
Resultados

Com essa proposta de projeto interdisciplinar de vivência nessas comunidades, a
Unioeste colabora com a mudança das estruturas universitárias se engajando na luta por
uma sociedade mais justa e radicalmente democrática. Desta forma o acadêmico uma
maior proximidade com a realidade socioeconômica, política e cultural brasileira, com
atenção especial às camadas sociais carentes e marginalizadas, promovendo uma maior
aproximação com as reais demandas dos assentamentos de reforma agrária, comunidades
rurais e municípios de baixo IDH.
Então nossa meta é contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico
das comunidades/municípios das áreas de abrangência do projeto mantendo uma relação
de reciprocidade entre a Unioeste e a comunidade externa, aproximando o conhecimento

A oportunidade da experiência em participar do projeto auxiliou na melhoria na
qualidade de vida dessas comunidades e o desenvolvimento de uma consciência crítica por
parte dos estudantes e docentes e agentes universitários envolvidos. Por meio do ato de
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científico da vida dessas pessoas.

experimentação das atividades propostas é possível transmitir ensinamentos sustentáveis
às crianças, jovens, adultos e idosos tornando o aprendizado divertido, espontâneo e
prazeroso, além de aproximar as ações sociais a comunidade contribui com na construção
da autonomia das famílias participantes.

Forma(s) de contato com a ação
E-mail: icroesch@hotmail.com.

Número da Correspondência Registrada (CR)

CR 48967/2016
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UNIVERSIDADE, ESCOLA E CIDADANIA: OFICINAS DIDÁTICAS DE
FILOSOFIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE TOLEDO
Nelsi Kistemacher Welter 846 (Coordenadora do Projeto de Extensão)
Célia Machado Benvenho847 (Subcoordenadora do Projeto de Extensão)

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Formação de Professores
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: oficina didática; Filosofia; escola.

Resumo
Compreendendo que a universidade tem um papel fundamental no desenvolvimento
de competências e habilidades dos acadêmicos de licenciatura para o exercício da
docência, que envolve a sua preparação para que tenham o domínio do conteúdo e o
domínio de técnicas e métodos, além de considerar que a universidade tem um papel

FILOSOFIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE TOLEDO” procurou proporcionar aos
estudantes da graduação a possibilidade de desenvolvimento de oficinas didáticas de
filosofia nas turmas de Ensino Médio de escolas públicas do município de Toledo,

846

Doutora em Ética e Filosofia Política pela UFSC; Professora de Filosofia da UNIOESTE, lotada no

CCHS, campus de Toledo. E-mail: nk.welter@hotmail.com.
847

Doutoranda em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná; Professora de Filosofia

da UNIOESTE, lotada no CCHS, campus de Toledo. E-mail: celia.benvenho@gmail.com.
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fundamental de aproximação em relação à comunidade, o presente projeto de extensão ora

permitindo aos alunos da educação básica o contato com as questões filosóficas de modo
criativo, ao mesmo tempo em que proporcionou uma aproximação com a universidade.

Apresentação

As OFICINAS DIDÁTICAS DE FILOSOFIA acontecem na Unioeste desde o ano de
2011, atraindo estudantes do Ensino Médio de escolas da região. Nos últimos três ou quatro
anos, utilizou-se a estratégia de orientar os discentes para a elaboração das oficinas no
terceiro ano do curso (na disciplina de Estágio Supervisionado I) e a confecção do roteiro e
aplicação da oficina no quarto ano (na disciplina de Estágio Supervisionado II). Faz-se
relevante destacar que, além das professoras coordenadoras, a confecção dos roteiros das
oficinas e o acompanhamento de sua aplicação nas escolas também buscou envolver
docentes (do Ensino Médio e da universidade), professores da universidade e estudantes
do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (Mestrado e Doutorado).
As oficinas são desenvolvidas, num primeiro momento, durante a Semana
Acadêmica de Filosofia da UNIOESTE e contam com a participação de estudantes do
Ensino Médio e professores, que são convidados a participarem de tal atividade na
universidade. No ano de 2016, a realização da atividade de Oficinas Didáticas de Filosofia
contou com aproximadamente 300 participantes em oficinas sobre temáticas filosóficas
diversas, oferecidas nos períodos matutino e noturno durante a Semana Acadêmica de
Filosofia da UNIOESTE, envolvendo, inclusive, nos últimos anos, a participação de escolas
de outros municípios da região. Nem é preciso dizer que as oficinas têm grande

desenvolvidos), que trazem grande visibilidade para a universidade, especialmente para o
curso de Filosofia, já que estudantes e professores do Ensino Médio têm a oportunidade de
contato com a universidade e a discussão e vivências com temas e questões filosóficas
com os acadêmicos da UNIOESTE. Ao mesmo tempo, na medida em que tal atividade
ocorre de maneira articulada, envolvendo as instituições que serão o campo de atuação do
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repercussão na universidade (principalmente devido à participação do grande número de

futuro professor, promovendo-se, assim, a extensão, a metodologia das oficinas
proporciona, consequentemente, a transposição didática dos conhecimentos adquiridos ao
longo da licenciatura e de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da
docência, possibilitando, com isso, uma formação de maior qualidade aos futuros
professores, que poderão fazer das oficinas verdadeiras “experiências filosóficas”.
No entanto, dada a alta procura pela atividade no período específico da Semana
Acadêmica de Filosofia, que é quando as oficinas ocorrem na UNIOESTE e, além disso,
notada a possibilidade de conduzir tais atividades para fora da universidade, mais
especificamente para as escolas, desde o ano de 2014 a atividade de desenvolvimento das
oficinas didáticas de filosofia tem ocorrido em duas etapas, sendo a primeira na
universidade e a segunda nas escolas públicas. O presente projeto trata justamente da
realização da segunda etapa da atividade de oficinas. Nesse sentido, a presença dos
universitários nas escolas públicas, para além das atividades obrigatórias e curriculares do
estágio, tem promovido uma importante aproximação da universidade com tais instituições
de ensino, que passam a estabelecer uma relação mais estreita com a UNIOESTE.
Após a apresentação das oficinas na Semana Acadêmica, as mesmas são revistas
e avaliadas e os participantes são convidados a integrarem o Projeto de Extensão
UNIVERSIDADE, ESCOLA E CIDADANIA. Além das oficinas já propostas, outras oficinas
podem ser produzidas para serem desenvolvidas nas escolas, integrando o presente
projeto. Na medida em que as equipes confirmam a participação nas escolas, a
coordenação do Projeto entra em contato com as escolas para propor a realização da
atividade. Entre agosto de 2016 e maio de 2017 foram realizadas 23 oficinas sobre

professores. As oficinas, que inicialmente previam atender alunos de Ensino Médio das
escolas públicas, acabaram atendendo também alunos do Ensino Fundamental e
professores em processo de formação. É difícil precisar o número de pessoas atendidas
nas oficinas, mas podemos dizer com segurança que as pessoas envolvidas no projeto
tiveram um contato importante com a Filosofia e temas abordados por ela, promovendo
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temáticas filosóficas diversas, envolvendo desde temas transversais na Filosofia a

uma aproximação fundamental entre os universitários do PIBID Filosofia e da Licenciatura
em Filosofia e as escolas públicas de Toledo, levando a universidade para o universo da
comunidade escolar.
Segue o rol de oficinas apresentadas entre os meses de agosto de 2016 e maio de
2017 e os links para acesso à atividade:
1. Oficina: “Sartre: a culpa não é das estrelas”
Data: 04/08/2016 – noturno
Local – Colégio Estadual Jardim Europa - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Universidade-Escola-e-Cidadania1762319057378041/photos/?tab=album&album_id=1769407113335902
2. Oficina: “O início da filosofia: o conceito de Phýsis e filósofos da natureza”

Data: 08/08/2016 – noturno
Local – Colégio Estadual Jardim Porto Alegre - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Universidade-Escola-e-Cidadania1762319057378041/photos/?tab=album&album_id=1773905606219386
3. Oficina: “Sartre: a culpa não é das estrelas”

Data: 26/08/2016 - vespertino
Local – Colégio Estadual Jardim Europa - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Universidade-Escola-e-Cidadania1762319057378041/photos/?tab=album&album_id=1776421405967806
4. Oficina: “Sartre: a culpa não é das estrelas”

Data: 12/09/2016 - noturno
Local – Colégio Estadual Jardim Porto Alegre - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Universidade-Escola-e-Cidadania-

Data: 27/10/2016 - vespertino
Local – Colégio Estadual Antonio José Reis - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1089864587797626
6. Oficina: “Nietzsche: da razão inadequada”
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1762319057378041/photos/?tab=album&album_id=1783371908606089

Data: 29/10/2016 - matutino
Local – Colégio Estadual Antonio José Reis - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1097057393745012
7. Oficina: “Escola democrática”

Data: 25/10/2016
Local – Colégio Estadual Jardim Porto Alegre - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1103210309796387
8. Oficina: “O conceito de banalidade do mal (Hannah Arendt) no Holocausto Brasileiro: um problema éticopolítico”

Data: 29/10/2016 - vespertino
Local – Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1097059127078172
9. Oficina: “Identidade Negra na perspectiva da filosofia africana”

Data: 17/11/2016 - vespertino
Local – Colégio Estadual Esperança Favaretto Covatti - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1113576372093114
10. Oficina: “Pensamento africano: reflexão sobre ancestralidade, humanidade e natureza”

Data: 24/11/2016
Local – Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1126228820827869

Data: 26/11/2016 - vespertino
Local – Colégio Estadual Jardim Europa - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1127614014022683
12. Oficina: “Niezsche: da razão inadequada”
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11. Oficina: “Pensamento e construção da identidade negra: as cotas raciais e os estereótipos racistas na

Data: 29/11/2016
Local – Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1127632260687525
13. Oficina: “Sartre: a culpa não é das estrelas”

Data: 06/12/2016 - vespertino
Local – Unioeste/Toledo
Público alvo: professores PDE e acadêmicos do PET Filosofia
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1142966305820787
14. Oficina: “Alienação e doutrinação das massas: a concepção de sociedade em Antônio Gramsci”

Data: 06/12/2016 - vespertino
Local – Colégio Estadual Jardim Porto Alegre
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1142997625817655
15. Oficina: “Niezsche: da razão inadequada”

Data: 12/12/2016
Local – Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1148383418612409
16. Oficina: “Medida Provisória 746 e John Rawls; PEC 241 (55) e Robert Nozick”

Data: 15/12/2016 - vespertino
Local – Colégio Estadual Presidente Castelo Branco - PREMEN - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste-

Data: 07/04/2017 - matutino
Local – Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego - Toledo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1262283417222408&id=139835836133844
18. Oficina: “Alice no país da Filosofia – para que serve a Filosofia?”

Data: 07/04/2017 - vespertino
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139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1153796638071087

Local – Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego - Toledo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1262288370555246&id=139835836133844
19. Oficina: “Máquina de Guerra X Aparelho de Estado: o grande embate”

Data: 07/04/2017
Local – Colégio Estadual Dario Vellozo - Toledo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1269990633118353&id=139835836133844
20. Oficina: “A propaganda e o surgimento do poder totalitário”

Data: 18/04/2017 - matutino
Local – Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva - Toledo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1302965506487532&id=139835836133844
21. Oficina: “A propaganda e o surgimento do poder totalitário”

Data: 19/04/2017 - noturno
Local – Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1303010529816363
22. Oficina: “A função do Estado em John Rawls e Robert Nozick”

Data: 04/05/2017 - vespertino
Local – Colégio Estadual Presidente Castelo Branco - PREMEN - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1302932183157531
23. Oficina: “A função do Estado em John Rawls e Robert Nozick”

Data: 17/05/2017 Local – Colégio Estadual Jardim Europa - Toledo
https://www.facebook.com/pg/Pibid-Filosofia-Unioeste-

A atividade desafia os acadêmicos da Licenciatura em Filosofia e do PIBID Filosofia
para que, em grupos, escolham e estudem um tema filosófico, planejem as estratégias que
serão postas em prática, pensem no texto a ser investigado e no material a ser utilizado,
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139835836133844/photos/?tab=album&album_id=1302980829819333

além de considerar as quatro etapas para o desenvolvimento da oficina – sensibilização,
problematização, investigação e formação de conceitos – e, por fim, estabeleçam o roteiro
para o desenvolvimento da oficina. As professoras coordenadoras acompanham cada uma
das etapas de confecção da atividade e assim que os roteiros estão elaborados e o material
a ser utilizado nas oficinas está pronto, as mesmas procedem a divulgação da atividade
para escolas públicas do município de Toledo. As escolas e professores de Filosofia se
oferecem para receber a atividade dentro de um cronograma proposto juntamente com os
acadêmicos envolvidos. Como o ano de 2016 foi interrompido por movimentos de
paralização e ocupação das escolas, o calendário inicialmente proposto para aquele ano
foi interrompido no mês de dezembro e retomado no início do ano letivo de 2017, totalizando
23 oficinas apresentadas desde agosto/2016 a maio/2017, atingindo mais de 500 alunos
das escolas públicas de Toledo.
Considerações Finais

O Projeto de Extensão UNIVERSIDADE, ESCOLA E CIDADANIA: OFICINAS
DIDÁTICAS DE FILOSOFIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE TOLEDO foi executado entre
os meses de agosto de 2016 e maio de 2017 (houve prorrogação do projeto devido à greve
e às ocupações nas escolas públicas). A atividade contou com o envolvimento de
acadêmicos do curso de Filosofia e bolsistas do PIBID Filosofia da UNIOESTE, os quais
foram responsáveis pela escolha dos temas, planejamento, confecção de materiais
didático-pedagógicos (slides, textos, roteiros, vídeos, etc.) e aplicação de oficina didática

a coordenação das professoras Nelsi Kistemacher Welter e Célia Machado Benvenho. A
atividade, que promoveu uma aproximação entre a universidade e as escolas públicas de
Toledo, através do debate de temas filosóficos, também trouxe aos participantes a
possibilidade de desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao exercício
da docência, já que envolveu a sua preparação para que pudessem ter o domínio do
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de Filosofia aos alunos do Ensino Médio das escolas públicas de Toledo e região. Todas

conteúdo e o domínio de técnicas e métodos a serem utilizados na execução da atividade.
No que diz respeito aos alunos do Ensino Médio e professores que participaram da oficina,
foi perceptível o envolvimento dos mesmos na problematização e nas atividades propostas
pelas oficinas, já que a proposta das mesmas era a de promover o debate de questões
filosóficas de modo criativo. Ao todo, foram desenvolvidas vinte e três oficinas, envolvendo
oito escolas, totalizando mais de 500 participantes, entre estudantes do ensino fundamental
e médio, equipe pedagógica e professores, professores do PDE e acadêmicos do PET.

Forma(s) de contato com a ação
Para a divulgação do Projeto de Extensão UNIVERSIDADE, ESCOLA E
CIDADANIA: OFICINAS DIDÁTICAS DE FILOSOFIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE
TOLEDO foi criada uma página no facebook. Todas as oficinas desenvolvidas podem ser
conferidas

pelo

link:

https://www.facebook.com/Universidade-Escola-e-Cidadania-

1762319057378041/

Número da Correspondência Registrada (CR)

48798/2016

estiverem contidas no trabalho. Cuidado!)
Exemplo:
ASPIS, R. L. ; GALLO, Silvio. Ensinar filosofia: um livro para professores. São Paulo: Atta
Mídia e Educação, 2009.
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USO CORRETO DE MEDICAMENTOS: A EDUCAÇÃO COMO PROMOTORA DO
USO RACIONAL
Patrícia Guerrero de Sousa848 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Carine Marmentini 849, Sheila Karina Lüders Meza850, Ionete Lucia
Milani Barzoto3, Simone Maria Menegatti de Oliveira3, Yanny Adrielly Razera4, Tanielly
Pires Hellmann5

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Fármacos e medicamentos
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: uso correto; medicamentos; educação.
Resumo

orientar diferentes grupos sobre questões relacionadas ao uso racional de medicamentos
e saúde, foram realizadas palestras educativas por acadêmicos do curso de farmácia da
UNIOESTE. Os públicos atendidos foram beneficiados com os conhecimentos transmitidos,
os quais poderão ser multiplicados em seus lares, trabalho e convívio social.

848
849

Mestre, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: pguerrero27@yahoo.com.br.
Mestranda, Programa de Pós Graduação em Biociências e Saúde, Centro de Ciências Biológicas

e da Saúde, Cascavel. E-mail: carinemtn@gmail.com.
850

Mestre,

Farmácia,

CCMF,

Cascavel.

E-mail:

ionetebarzotto@msn.com;

simone_meneoli@yahoo.com.br; sheilameza@gmail.com.
4
5

Graduada, Farmácia, Laboratório Prati-Donaduzzi, Cascavel. E-mail: yannyzinha@hotmail.com
Graduanda, Farmácia, CCMF, Cascavel. E-mail: taniph@hotmail.com
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A educação para promoção do uso racional de medicamentos constitui um aspecto

Apresentação
Em todo o mundo, mais de 50% dos medicamentos são incorretamente
prescritos, dispensados e vendidos e mais de 50% dos pacientes fazem uso incorreto de
medicamentos. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) a forma mais efetiva de
melhorar o uso de medicamentos na atenção primária em países em desenvolvimento é a
combinação de educação e supervisão dos profissionais de saúde, educação do
consumidor e garantia de adequado acesso a medicamentos apropriados (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2010).
Desde sua reabertura em 2012, a Farmácia Escola da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Cascavel, tem sido procurada
com muita frequência por diferentes grupos que buscam orientações sobre medicamentos
e questões relacionadas à saúde. Com o intuito de atender esta demanda, no ano de
2015, elaborou-se o projeto de extensão “Uso racional de medicamentos: orientação na
medida certa” em que acadêmicos do curso de Farmácia, sob orientação direta de
docentes, ministram palestras à comunidade cascavelense.

Procedimentos Adotados

As palestras foram divulgadas para grupos de pacientes das Clínicas de
Reabilitação da UNIOESTE, à UNIMED, ao Núcleo Regional de Educação (NRE) e à
Órgãos Públicos, como a Receita Federal. Os temas que poderiam ser abordados incluíam:

correto de medicamentos; O sol a seu favor; Uso racional de antimicrobianos. As palestras
foram estruturadas a partir de informações atualizadas sobre os temas e apresentadas
pelos alunos na forma de slides.
Com o intuito de chamar a atenção do público para o tema, nas palestras
intituladas “Uso correto de medicamentos”, ministradas à servidores da Receita Federal e
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Efetividade e segurança no uso de plantas medicinais; O que são medicamentos

à pacientes da Clínica de Reabilitação da UNIOESTE, foi aplicado um questionário, com
as seguintes perguntas: a) você costuma usar medicamentos por conta própria? b) para
você, remédio e medicamento significam a mesma coisa? c) quando faz uso de
antibióticos, toma no horário correto e segue com o tratamento até o final? d) você
acredita que alimentos e bebidas podem interferir no efeito terapêutico de medicamentos?
Os participantes tinham como opções de resposta "sim" e "não". Os dados quantitativos
foram apresentados na forma de proporção.

Resultados
No período de maio de 2016 à abril de 2017 foram realizadas 05 (cinco)
palestras, totalizando 132 (cento e trinta e duas) pessoas capacitadas. A Tabela 1
apresenta os dados das atividades realizadas.
Tabela 1 – Palestras ministradas pelo projeto de extensão “Uso racional de
medicamentos: orientação na medida certa” no período de maio de 2016 a abril de 2017.
Palestra

Ou

Local

vintes (n)

de

doenças

cardiovasculares

Receita Federal

24

Receita Federal

Uso correto de medicamentos

18

O Sol a seu favor

15

O Sol a seu favor

48

Clínica de Reabilitação
da UNIOESTE
semana
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Prevenção

27

UNIOESTE: alunos do
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Uso correto de medicamentos

UNIOESTE:
do servidor

curso de Farmácia

A palestra “Uso correto de medicamentos” foi ministrada para dois públicos
bem distintos, e procurou-se utilizar linguagem acessível para cada público. A abordagem
sobre o uso correto de medicamentos é de extrema importância para orientar a população
sobre a forma correta de armazenagem dos medicamentos, reações adversas, interações
medicamentosas e alimentares e sobre os riscos da automedicação. A conscientização de
que o mesmo medicamento que cura pode levar a óbito ou ainda causar danos irreversíveis
é fundamental para mudança de conduta (AQUINO, 2008).

Figura 1 – Apresentação da palestra "Uso correto de medicamentos" para servidores
da Receita Federal de Cascavel-PR

A partir do questionário aplicado junto aos ouvintes das palestras sobre o "Uso
correto de medicamentos" foi possível constatar a carência de informações e sobre a
importância desta atividade de extensão. O questionário foi respondido por quarenta e duas

relação ao uso de antibióticos, 88% (n=37) fazem uso no horário correto e seguem com o
tratamento até o final. Sobre a pergunta relacionada à interação de medicamentos com
alimentos e bebidas, 90% (n=38) responderam que acreditam nestes tipos de interações.
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pessoas (Tabela 2). Observa-se que 45% (n=19) utilizam medicamentos por conta própria

Tabela 2 – Questionário aplicado nas palestras sobre “Uso correto de
medicamentos”

Questionário

Sim

Não

N

N (%)

(%)
Você

costuma

usar

por

conta

medicamentos
própria?

medicamento

significam

a

mesma coisa?

respondeu
N (%)

19
(45)

Para você, remédio e

Não

20
(48)

22 (53)

1 (2)

19 (45)

3 (7)

4 (10)

1 (2)

2 (5)

2 (5)

Quando faz uso de
antibióticos, toma no horário
correto

e

segue

com

37

o (88)

tratamento até o final?
Você

acredita

que

alimentos e bebidas podem

38

interferir no efeito terapêutico (90)
de medicamentos?

Como é possível observar nestes resultados, a automedicação é muito
frequente, o que tem sido evidenciado em diferentes pesquisas realizadas no Brasil (DOS

intoxicação chegaram a 23% e os medicamentos estiveram como segundo maior causador
(FIOCRUZ, 2017).
Além

da

automedicação,

outros

problemas

verificados

foram

a

descontinuidade no tratamento com antimicrobianos e o desconhecimento de informações
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SANTOS; FERREIRA, 2012). No ano de 2013, os medicamentos constituíram uma das

como a possibilidade de interação de alimentos e bebidas com medicamentos, em uma
porcentagem considerável do público que respondeu à estas questões. A

resistência

bacteriana, ocasionada pelo uso irracional de antibióticos é, atualmente, uma preocupação
mundial. A resistência microbiana refere-se a cepas de microrganismos que são capazes
de se multiplicar em concentrações de antibióticos mais altas do que as que provêm de
doses terapêuticas dadas a humanos, tornando muitos tratamentos inefetivos e levando
muitas pessoas a óbito (WANNMACHER, 2004). A interação medicamentosa, por sua vez,
é um evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro
fármaco, fitoterápico, alimento, bebida ou algum agente químico ambiental (JACOMINI; DA
SILVA, 2011). Os alimentos podem modificar a ação dos fármacos fundamentalmente por
interferência no seu comportamento farmacocinético, ou seja, por influenciar na sua
absorção,

distribuição,

metabolismo

e

excreção,

ou

no

seu

comportamento

farmacodinâmico, atuando sobre o mecanismo de ação (SANTOS; RAMOS, 2005). Por
vezes, observa-se a manifestação de reações adversas e/ou um maior ou menor efeito
terapêutico, resultante do desconhecimento da existência desse tipo de interação.
Sobre a palestra "Prevenção de doenças cardiovasculares", sua relevância
consiste no fato destas doenças estarem entre as principais causas de mortalidade no
mundo, representadas principalmente pelo infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). Muitos dos indivíduos ouvintes relataram
durante a palestra que mantiveram comportamentos pouco saudáveis ao longo da vida,
incluindo o uso de tabaco, ingestão de alimentos gordurosos e ricos em sódio e
sedentarismo. A conscientização sobre os fatores de riscos para o desenvolvimento destas

às doenças cardiovasculares.
As palestras “O sol a seu favor” foram ministradas aos servidores da
UNIOESTE e, como parte das atividades da campanha “Orientações farmacêuticas na luta
contra o câncer de pele”, realizada pela Farmácia Escola no dia 04/04/2017, aos alunos do
curso de Farmácia, incluindo os ingressantes de 2017. Tal atividade foi realizada
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doenças e o conhecimento sobre as formas de prevenção podem contribuir para mudanças

conjuntamente com o Centro Acadêmico de Farmácia e fez parte das atividades da semana
de recepção dos calouros desse curso. Esta palestra consistiu em treinamento que
capacitou os alunos para orientar toda a comunidade acadêmica do campus de Cascavel
neste dia, sobre a importância da proteção solar.
O câncer de pele é o tipo de câncer mais frequente no Brasil e corresponde a
aproximadamente 25% de todos os tumores malignos registrados no país (BRASIL, 2011).
Alertar a população sobre os malefícios da exposição solar sem proteção e orientar sobre
como a doença se manifesta é essencial para evitar o aparecimento de novos casos e
aumentar a porcentagem de cura, já que quanto antes o tumor for detectado, maior o
sucesso do tratamento.

Figura 2 – Apresentação da palestra "O sol a seu favor" para acadêmicos de

A realização deste trabalho teve impacto na conscientização do público sobre
questões importantes relacionadas ao uso racional de medicamentos e também na
promoção e educação de hábitos de vida saudáveis. Alguns dos ouvintes já tiveram a
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Farmácia da UNIOESTE

oportunidade de serem multiplicadores das informações recebidas, o que aumenta o
alcance das ações realizadas.

Forma(s) de contato com a ação:

Farmácia Escola
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Cascavel, Bloco de Clínicas
Rua Universitária, n. 2069, Bairro Faculdade, CEP: 85.819-110
Telefone: (45) 3220-3270 e 3220-3192; e-mail: farmaciaescola@unioeste.br
Número da Correspondência Registrada (CR): 45032/2015
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USO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Claiton Petris Massarolo851 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Emídio Santos Portilho Júnior

852,

Nayene Michele Paião Panek

853,

Luciano Panek 854, Fernando Mucio Bando855, Emerson Lazzarotto856 Orlando Catarino da
Silva857
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Matlab; LaTex; Geogebra; Winplot; Excel

Resumo

A necessidade contínua de contato e aprimoramento dos profissionais da área da
educação da matemática e áreas afins com programas computacionais relacionados ao
ensino, a aprendizagem e a pesquisa em matemática faz com que se torne importante a
oferta de cursos em “softwares” destinados a alunos e professores do Centro de
Engenharias e Ciências Exatas e professores de matemática da rede estadual de ensino
público e privada, bem como a comunidade em geral que se interessa por este tipo de tema.
No exercício de 2016 e 2017, durante a realização deste projeto, foram oferecidos cursos
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introdutórios de Laboratório de Matrizes (Matlab), Monografia com LaTeX, Atividades
Matemáticas no Software Geogebra, Estudo de Geometria Analítica com o Software
WINPLOT e Resolução de Problemas Estatísticos por meio do software Excel. O público
abrangeu professores de matemática da rede estadual de ensino e acadêmicos de
engenharias e ciências exatas. Acreditamos que os objetivos de divulgação da utilização
dos programas para este público diversificado tenha sido alcançado e, sobretudo, a
integração com professores da rede estadual para promover a formação continuada.

Apresentação
As ações desta atividade de extensão foram pautadas nos seguintes cursos de
extensão, onde faremos uma breve descrição dos mesmos:
1. Curso de Extensão: Laboratório de Matrizes

O principal objetivo do curso foi promover uma breve introdução ao programa Matlab
(Laboratory of Matrices), um importante software destinado a matemáticos, físicos e
engenheiros que necessitam de um programa que manipule dados e use rotinas
computacionais destinadas ao tratamento simbólico e, principalmente, numérico das
informações e dados coletados, além de comandos e subrotinas prontas capazes de
simplificar o trabalho realizado. Foi disponibilizado um material para servir de embasamento
teórico do conteúdo abordado no decorrer do curso. Em seguida, foram desenvolvidas as
atividades computacionais básicas utilizando o software Matlab, estas atividades
envolveram desde um primeiro contato com o software até a implementação de métodos
numéricos, por exemplo, o Método de Newton para encontrar zeros ou raízes de funções
reais de uma variável.
2. Curso de Extensão: Monografia com LaTeX.

Em nosso curso apresentamos um modelo de monografia editado em LaTeX. O
intuito deste modelo foi de orientar os acadêmicos, de graduação e pós-graduação, que
desejavam escrever suas monografias utilizando o LaTeX. Procuramos seguir todas as
normas descritas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 2016. Neste
sentido, consideramos as normas vigentes NBR 14724 de 2011. Inicialmente apresentamos
os modelos das partes que devem compor uma monografia, como capa, folha de rosto,
folha de aprovação, etc. No desenvolvimento do curso foram apresentados os comandos
utilizados para gerar cada uma dessas partes, com comentários e dicas importantes.

3. Curso de Extensão: Atividades Matemáticas no Software Geogebra.
As tecnologias da informação (T.I.’s) estão, cada vez mais, frequentes em nosso diaa-dia. Na área de educação, o uso das T.I.’s tem se propagado seja por meio do uso áudios,
vídeos, softwares e enfim, o uso de diversas mídias, para servir de técnica colaborativa com
as técnicas tradicionais para o ensino e a aprendizagem da matemática. Desta forma, fazse necessário aos agentes da educação da matemática, sejam eles professores que já
estejam atuando ou alunos em processo de graduação, conhecer e difundir o uso das T.I.’s
existentes que estão relacionadas à matemática. Neste minicurso, propõe-se a
apresentação de algumas potencialidades do software Geogebra. Sua escolha se dá por
ser um software livre, de fácil instalação e manuseio, por sua possibilidade de tratar com
praticamente qualquer área da matemática e permitir o desenvolvimento de atividades para
todos os níveis de ensino.

4. Curso de Extensão: Estudo de Geometria Analítica com o Software WINPLOT.

O Objetivo desse curso é introduzir os conceitos de Geometria Analítica através das
ferramentas básica do Programa Winplot, que tem se mostrado uma excelente opção
computacional para o tratamento de gráficos de duas dimensões, além de permitir a
construção de atividades geométricas por meio de animações desenvolvidas através de
conceitos da geometria analítica.

5. Curso de Extensão: Resolução de Problemas Estatísticos por meio do software
Excel.

A estatística é uma ciência que está presente na grade curricular de muitos cursos
superiores. Isso ocorre pela sua característica multidisciplinar, sendo uma intensa
ferramenta para a análise e avaliação de dados, ela esta inserida em diversas áreas do
conhecimento. Em particular problemas relacionados a áreas da Saúde costumam
trabalhar com uma grande quantidade de dados, sendo necessário sua manipulação para
análise e interpretação dos mesmo. Nesse projeto, visamos a resolução de diferentes
problemas ligados a área de saúde, utilizando para tanto, o software Excel. Espera-se que
os alunos do curso de enfermagem sejam capazes de utilizar essa importante ferramenta
em seus artigos e principalmente nas suas monografias, onde em muitos casos necessitam
apresentar de forma precisa um conjunto de dados fazendo inferências sobre eles.

Procedimentos Adotados

Descreveremos abaixo, maiores detalhes e informações concernentes aos cursos
de extensão ministrados:

1. Curso de Extensão: Laboratório de Matrizes.
1.1 Ministrantes: Professores Emidio Santos Portilho Junior e Claiton

Petris

Massarolo, ambos lotados no Centro de Engenharias e Ciências Exatas (CECE) e

professores do curso de Licenciatura em Matemática da Unioeste, Campus de Foz do
Iguaçu.

1.2 Período de realização: o curso foi realizado nos dias 26 e 27 de setembro de
2016.

1.3 Local: Laboratórios do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI).

1.4 Horário de realização do curso: Foi ofertado das 16h00 às 18h00, de modo a se
adequar a disponibilidade do público alvo.

1.5 Público alvo: Alunos dos cursos do CECE, em especial acadêmicos do curso de
Licenciatura em Matemática e professores da rede estadual de ensino público e privada.

1.6 Carga horária total do curso: 04 horas.
1.7 Metodologia: O curso foi ministrado através de aulas práticas, junto aos
laboratórios do PTI, utilizando-se uma apostila como material didático e computadores para
treinamento e parte prática.

2. Curso de Extensão: Monografia com LaTeX.

2.1 Ministrantes: Luciano Panek e Nayene Michele Paião Panek.
2.2 Período de realização: O curso será realizado nos dias 06 e 07 de julho de 2017.

2.3 Local: Laboratórios do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI).

2.4 Horário de realização do curso: 15h30 às 17h30.

2.5 Público alvo: Estudantes de graduação e pós-graduação interessados em
confeccionar suas monografias em LaTeX.

2.6 Carga horária total do curso: 04 horas.

3. Curso de Extensão: Atividades Matemáticas no Software Geogebra.

3.1 Ministrantes: Professor Emerson Lazzarotto.
3.2 Período de realização: o curso foi realizado nos dias 26, 27 e 28 de setembro de
2016.
3.3 Local: Laboratórios do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI).

3.4 Horário de realização do curso: Foi ofertado das 14h30 às 18h00.

3.5 Público alvo: Alunos dos cursos do CECE, em especial acadêmicos do curso de
Licenciatura em Matemática e professores da rede estadual de ensino público e privada.

3.6 Carga horária total do curso: 04 horas.

3.7 Metodologia: O curso foi ministrado através de aulas práticas, junto aos
laboratórios de informática do PTI, utilizando-se uma apostila como material didático e
computadores para treinamento.

4. Curso de Extensão: Estudo de Geometria Analítica com o Software WINPLOT.

4.1 Coordenador: Fernando Mucio Bando.

4.2 Ministrante: Fernando Mucio Bando.

4.3 Período de realização: 18 de abril a 11 de agosto de 2017.

4.4

Local:

Curso

Online

através

do

portal

dos

MENTORES

OBMEP

(https://mentores.obmep.org.br/site/index).

4.5 Horário: Sextas-feiras das 14:00 às 15:40.
4.6 Público alvo: Alunos Medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (OBMEP).
4.7 Carga horária: 20 horas.

4.8 Metodologia: O curso é ministrado através de aulas online, onde o professor
discute o conteúdo previamente estudado pelos alunos, explorando o nível de entendimento
por meio de problemas e atividades com o software Winplot.

5. Curso de Extensão: Resolução de Problemas Estatísticos por meio do software
Excel.

5.1 Coordenador: Orlando Catarino da Silva.
5.2 Ministrante: Professor Orlando Catarino da Silva, lotado no Centro de
Engenharias e Ciências Exatas (CECE) e professor do curso de Licenciatura em
Matemática da Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu.

5.3 Período de realização: o curso foi realizado nos dias 06 e 27 de junho de 2017.

5.4 Local: Unioeste, Campus Foz do Iguaçu, sala E4.

5.5 Horário de realização do curso: Das 15h00 às 18h00.

5.6 Público alvo: Alunos dos cursos de Enfermagem CEL, em especial acadêmicos
do segundo ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem.

5.7 Carga horária total do curso: 06 horas.
5.8 Metodologia: O curso foi ministrado através de aulas práticas, utilizando-se uma
apostila formulada para esse curso, com problemas ligados a área da saúde como material
didático e computadores para que os alunos possam acompanhar as resoluções desses
problemas com o software Excel.

Resultados

Podemos apontar, como principais resultados alcançados com este projeto, as
seguintes realizações:
- Disseminação do conhecimento tecnológico e científico através do uso de
programas de computador;
- Integração da universidade e comunidade através do diálogo, da troca de
conhecimentos e experiências;
- Realização de cursos envolvendo programas computacionais para a comunidade
acadêmica e a sociedade;
- Complementação, dinamização e inovação do ensino e a aprendizagem de
conteúdos matemáticos e de engenharias e
- Respostas as demandas de acadêmicos e professores de matemática, engenharias
e computação por cursos extracurriculares.

Considerações Finais

A experiência com as ações desenvolvidas com os cursos de extensão, bem como
com os resultados deste trabalho, tem se mostrado deveras positiva, prova disso é o fato
deste projeto estar atuando desde o ano de 2009 de forma contínua, sem interrupções,
sempre correspondendo aos anseios dos acadêmicos, docentes e comunidade em geral.

Forma(s) de contato com a ação
Para

outras

informações

à

respeito,

entrar

em

contato

com

emidio.portilho@gmail.com ou cpmassarolo@gmail.com ou nayene@gmail.com ou ainda
lucpanek@gmail.com.

Número da Correspondência Registrada (CR)
CR 28300/2009.

Referências

BRAVO, Cedric Marcelo Augusto Ayala; ALBUQUERQUE, Éder Lima de, Introdução
ao MATLAB, Apostila preparada pelo Centro Nacional de Processamento de Alto
Desempenho em São Paulo, Universidade Estadual de Campinas.

VIVENCIANDO A DIVERSIDADE: DE OLHO NA VISÃO DA CRIANÇA
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Participantes: Thalita Corrêa de Souza2, Tatiane da Rosa Martins3, Thayná Rocha
Fernandes4, Ana Caroline de Souza4, Camilla Barbosa Pedro4, Eloisa Catarine Carneiro4,
Karina Emília dos Santos Scherer4, Marjury Santi da Silva4, Marlene Pires Baier4.

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: acuidade visual; saúde do escolar; ensino fundamental.

Resumo
O projeto tem como público-alvo os alunos de escolas municipais de Foz do Iguaçu,
com propósito de detectar a baixa acuidade visual. As atividades ocorreram em Escola
Municipal localizada na região Norte do município, onde foram avaliados 179 alunos tanto
no período matutino quanto vespertino, sendo que 27 (15,1%) alunos apresentaram baixa
acuidade visual. Após o diagnóstico, foram entregues as fichas de encaminhamento para a
diretora da Escola, onde a mesma encaminhou para os pais/responsáveis.

Apresentação
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O aparelho visual é o responsável pela maior parte da informação e percepção que
obtemos do meio externo. A saúde desse sistema é de extrema importância, pois é
fundamental para o processo de aprendizagem satisfatório. Na escola, a criança se envolve
em muitas atividades que exigem muito do aparelho visual, precisando então estar sempre
saudável (SILVA et al., 2013)
Do ponto de vista de saúde pública, é muito custoso e também muito inviável a
realização da investigação de problemas oculares nos escolares por oftalmologistas. O
especialista deve estar trabalhando corrigindo problemas, na mais alta competência,
avaliando e recomendável que ocorra uma triagem oftalmológica por pessoal não médico,
treinado e supervisionado em populações conectadas como a escola (COELHO et al.,
2010).
Neste sentindo a presença de acadêmicos de enfermagem no ambiente escolar,
onde possa promover ações de prevenção e promoção à saúde da visão é significativa para
o crescimento saudável da criança (COELHO et al., 2010).
Procedimentos Adotados
As avaliações de acuidade visual foram realizadas na Escola Municipal ‘Suzana de
Moraes Balen’ localizada no bairro do Porto Belo, no município de Foz do Iguaçu – PR.
Para a realização das atividades, foram entregues antecipadamente os termos de
consentimento livre e esclarecido (TCLE) para que os pais ou responsáveis dos escolares
assinassem e autorizassem o aluno a participar das atividades do projeto. Participaram das
atividades alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, do período matutino e vespertino.
Para a realização da avaliação de acuidade visual (AV) foi utilizada a tabela de
Snellen, tanto para alunos alfabetizados quanto para não alfabetizados, dependendo do
estágio de aprendizado dos alunos, posicionando-a a uma distância de três metros do olho
da criança, em um local iluminado e arejado. Foi realizado a avaliação primeiramente no

olho direito, logo após o olho esquerdo, sendo considerada baixa acuidade a AV igual ou
inferior a 0,7 (20/30).
Os escolares que apresentaram baixa AV em pelo menos um dos olhos, foram
reavaliados após algumas semanas, para confirmação do resultado.
Após a reavaliação, e com a lista dos escolares que tiveram a baixa AV confirmada,
foi preenchido uma ficha individual com o nome do escolar e o resultado do teste, e
encaminhado à diretora da escola, para que comunicasse os pais ou responsáveis dos
escolares, para que fossem orientados a encaminhá-los a um serviço de atendimento
especializado de saúde.
Resultados

No período de 18 de maio de 2016 a 17 de novembro de 2016, foram realizadas as
atividades de extensão e avaliação da acuidade visual na Escola Municipal ‘Suzana de
Moraes Balen’.
Foram realizados avaliação de acuidade visual em 176 escolares do Ensino
Fundamental. Deste total de 179 avaliados, 92 (51,4%) eram meninas e 87 (48,60) eram
meninos. Na Tabela 1, apresenta-se o total de alunos avaliados, de acordo com a série.
Verifica-se que a 4ª série apresentou o maior número de alunos avaliados no projeto.
O total de alunos com baixa AV foi de 27 correspondendo a 15,1% dos alunos
avaliados (Tabela 2).
Dos alunos com baixa AV, 13 (14,1%) eram meninas e 14 (16,1%) eram meninos.
(Tabela 3). Verificou-se que o percentual de baixa acuidade em meninos foi maior que o
percentual encontrado em meninas.

Tabela 1: Número e percentual de alunos avaliados na Escola Municipal ‘Suzana de
Moraes Balen’, segundo a série/turma, Foz do Iguaçu-PR, 2016.

Série/turma

Alunos

avaliados

(n[%])
1º ano

38 (21,2)

2° ano

31 (17,3)

3° ano

34 (19,0)

4° ano

40 (22,4)

5° ano

36 (20,1)

Total

179 (100,0)

Tabela 2: Número de percentual de alunos com baixa acuidade visual (AV), segundo
a série/ano, na Escola Municipal ‘Suzana de Moraes Balen’, 2016.
Série/ Ano

Alunos com baixa
AV (n[%])

1º ano

8

2° ano

6 (22,3)

(29,6)

3° ano

2 (7,4)

4° ano

7 (25,9)

5° ano

4 (14,8)

Total

27 (100,0)

Tabela 3: Número e percentual de alunos avaliados e com baixa acuidade visual
(AV), segundo o sexo, da Escola Municipal ‘Suzana de Moraes Balen’, Foz do Iguaçu – PR,
2016.
Série/ Ano

Alunos
avaliados

Alunos
com baixa AV

N (%)

N (%)

Meninos

87 (100,0)

14 (16,1)

Meninas

92 (100,0)

13 (14,1)

Total

179

27 (15,1)

(100,0)
Considerações Finais

No período de 18 de maio de 2016 a 17 de novembro de 2016, foram avaliados 179
escolares na Escola Municipal ‘Suzana de Moraes Balen’, localizado em um bairro carente
do município de Foz do Iguaçu-PR, com baixo nível social econômico. Dentre os alunos
avaliados, 27 (15,1%) apresentaram baixa acuidade visual. Todos os pais ou responsáveis
dos escolares detectados com baixa acuidade visual receberam um encaminhamento para
uma unidade de serviço, para dar início ao tratamento, se necessário ou correção com
recomendação do uso de óculos.
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Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Terceiro molar, urgência e emergência odontológica, BucoMaxilo-Facial
Resumo

Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de
qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da
atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema
de saúde, tanto em nível individual como coletivo. Com base nisso o aprendizado
proporcionado pela vivência clínica que este projeto tem a oportunidade de mostrar, por si
só já se justifica. Este projeto proporcionará uma revisão prática de alguns conteúdos
programáticos envolvidos nas disciplinas de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial

20
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II, bem como fornecerá aprendizado no sentido de gerenciamento de um consultório
odontológico particular direcionado a cirurgias bucais e implantodontia e noções práticas
de Odontologia Legal. Com isto, espera-se que os alunos aprendam como se portar e o
manuseio do paciente em ambiente hospitalar, interação com outros profissionais da área
da saúde acompanhando a realidade fora do ambiente da universidade

Apresentação

A Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial é uma área específica do
conhecimento, exercida por profissional qualificado a executar procedimentos de maior
complexidade, na busca de eficácia e da eficiência de suas ações. No exercício de qualquer
especialidade odontológica o cirurgião-dentista poderá prescrever medicamentos e solicitar
exames complementares que se fizerem necessários ao desempenho em suas áreas de
competência (Res. CFO 63/2005).
O Objetivo da Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-Facial é o diagnóstico e o
tratamento cirúrgico e coadjuvante das doenças, traumatismos,e anomalias congênitas e
adquiridas do aparelho mastigatório e anexos, e estruturas crânio-faciais associadas.
As áreas de competência para atuação do especialista em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofaciais incluem: implantes, enxertos, transplantes e reimplantes; biópsias;
cirurgia com finalidade protética; cirurgia com finalidade ortodôntica; cirurgia ortognática; e,
diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos; afecções radiculares e perirradiculares;
doenças das glândulas salivares; doenças da articulação têmporomandibular; lesões de
origem traumática na área bucomaxilofacial; malformações congênitas ou adquiridas dos
maxilares e da mandíbula; tumores benignos da cavidade bucal; tumores malignos da
cavidade bucal, quando o especialista deverá atuar integrado em equipe de oncologista; e,
de distúrbio neurológico, com manifestação maxilofacial, em colaboração com neurologista
ou neurocirurgião (Res. CFO 63/2005).
A especialidade de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial encontra-se
atualmente inserida, reconhecida e firmada no contexto do atendimento multidisciplinar em

saúde, devido a esforços de inúmeros profissionais que no passado desenvolveram suas
atividades em ambientes até então não comuns à formação do cirurgião-dentista,
demonstrando por inúmeras vezes sua importância, capacidade e sobretudo eficiência na
resolução dos casos em sua área de atuação (Res. CFO 63/2005).
O projeto apresentado é uma proposta de trabalho que busca a inserção dos
alunos de graduação no ambiente hospitalar e ambulatorial da Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial, juntamente com os Residentes da especialidade. A ideia se inspira nos
pressupostos do aprendizado proporcionado pela vivência clínica que essa prestação de
serviço tem a oportunidade de capacitar os residentes em CTBMF a desenvolver o
conhecimento para o atendimento do público alvo. Como objetivos principais, além do
atendimento aos pacientes que buscam o serviço, é possível contribuir para o aprendizado
clínico dos alunos e subsídios para novas pesquisas na área, além de proporcionar uma
vivência hospitalar, que é pouco vista na grade curricular.
Durante o período do projeto, os alunos da graduação e pós-graduação
acompanham a vivência hospitalar do cirurgião Buco-Maxilo-Facial. Os procedimentos
realizados dentro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná e Hospital Policlínica são
essencialmente atendimentos de urgência. Lacerações em face, fraturas faciais,
traumatismo dentoalveolar, luxações de ATM, tratamento de patologias, entre outros.
Também são realizados procedimentos eletivos como cirurgia ortognática, reconstrução
dos maxilares para implantodontia e expansão de maxila. Os alunos, especialmente os de
pós-graduação, acompanham desde o atendimento inicial do paciente até a proservação
pós-operatória, podendo realizar procedimentos sob a supervisão do docente. A
multidisciplinalidade no hospital faz que os alunos aprendam a se relacionar com as outras
especialidades, como a medicina, fisioterapia, assistência social, enfermagem e farmácia.
Em ambiente ambulatorial, os alunos participantes desempenham atividades
voltadas para a cirurgia oral menor, especialmente na Associação Brasileira de
Odontologia, onde realizam a exodontia de dentes retidos, frenectomias, tracionamento de
canino incluso e patologias. Os alunos executam os procedimentos sob a supervisão do
coordenador do projeto.

Os participantes do projeto também tem a oportunidade de acompanhar o
coordenador do projeto em seu consultório particular, assistindo cirurgias ambulatoriais,
especialmente de implantes dentários, enxertos ósseos e patologias. Assim já observam a
rotina de um consultório particular, facilitando sua adaptação após a graduação.

Procedimentos Adotados
A ação do projeto é realizada essencialmente no acompanhamento dos
atendimentos hospitalares da equipe de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial nos
Hospital Universitário do Oeste do Paraná e Hospital Policlínica, sendo que os alunos da
pós-graduação realizam atendimentos e cirurgias sob a supervisão dos docentes e os
alunos da graduação assistem os procedimentos.
No Hospital Universitário do Oeste do Paraná o publico alvo são pacientes
atendidos pelos SUS, encaminhado via central de leitos das UPAS e UBS os quais
necessitam de atendimentos de maior complexidade, especialmente a traumatologia bucomaxilo-facial. No Hospital Policlínica os pacientes são particulares ou de convênios.
Os alunos de graduação desempenham os procedimentos na Assoaciação
Brasileira de Odontologia, realizado exodontias essencialmente. São realizadas aulas
teóricas sobre os assuntos pertinentes da especialidade. Toda população pode ter acesso
a esses procedimentos, pagando uma taxa mínima para realização do procedimento, muito
abaixo do valor cobrado nos consultórios particulares.
Os alunos tem a oportunidade de acompanhar os atendimentos no consultório
particular do coordenador do projeto, e os pacientes atendidos são particulares.
Resultados

Dentre os procedimentos desempenhados durante o projeto, foi realizada a
exodontia de terceiros e quartos molares (Figura 01) de um paciente do gênero masculino,
de 17 anos. Inicialmente foi realizada incisão linear com relaxante, descolamento

mucoperiosteal, seccionamento do elemento 48 (Figura 02) e sua remoção, após a
exodontia do quarto molar inferior direto (Figura 03).

Figura 01. Radiografia panorâmica demonstrando terceiros e quartos molares
inferiores.

Figura 02. Incisão, desclocamento e seccionamento dentário do elemento 48
realizada.

Figura 03. Remoção do quarto molar
No caso clínico apresentado, os alunos participantes do projeto apreenderam
a realizar do diagnóstico correto, visualizar a sequencia cirúrgica de um caso atípico de
remoção de terceiro molar com suranumerário, o que não é um tópico de rotina durante a
graduação, pois os quartos molares compreendem apenas 5% dos total dos dentes
supranumerários (SANTOS et al., 2009).

Considerações Finais
O projeto tem como principal objetivo a inclusão dos alunos de graduação e
pós-graduação na rotina da Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, onde passam a
ter uma vivência hospitalar, o que é pouco discutido na graduação de odontologia. Além
disso, os participantes aprender diagnosticar, tratar e acompanhar exodontia de dentes
inclusos, patologias, traumatologia buco-maxilo-facial, entre outros, além de aprendizado
no sentido de gerenciamento de um consultório odontológico particular.
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Resumo: As fissuras de lábio e/ou palatina são alterações que resultam de falhas
na fusão dos processos de formação nasal e da maxila, sendo consideradas as anomalias
congênitas faciais mais frequentes (1). As possíveis causas destas falhas são multifatoriais
envolvendo fatores genéticos e ambientais, podendo ser diagnosticadas ainda durante a
gestação, por meio de ultrasson (1). Tais alterações possuem ampla variação sendo as
mais comuns: de lábio, de palato, de lábio e palato, uni ou bilateral (2). Em 1950, surgiu o
primeiro e principal Centro de Atendimento ao paciente portador de fissura, na cidade de
Bauru/SP (CENTRINHO). Em 1992, o Centro de Atenção Integral ao paciente portador de
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Fissuras Labiopalatal na cidade de Curitiba (CAIF). Em 2005 um grupo de professores, das
diferentes áreas da saúde, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE),
reuniram-se, num projeto de extensão, em torno da ideia de diminuir as distâncias
percorridas pelos pacientes até os grandes centros em Curitiba e Bauru. Com isso, os
trabalhos no CEAPAC foram iniciados, em fevereiro de 2013. Desde então, mais de 12.000
procedimentos ambulatoriais e 40 cirurgias foram realizadas no Hospital Universitário do
Oeste do Paraná (HUOP). O público atendido inclui: gestantes
(com diagnóstico intra-útero de feto com fissura labiopalatal, constatado pela
ultrassonografia obstétrica); recém-nascidos; crianças e adolescentes; adultos e idosos. A
equipe multiprofissional atua na área ambulatorial e está composta por: Equipe
Administrativa: Gerenciamento de prontuários, Agendamento de consultas clínicas,
Agendamento de exames, Agendamento de cirurgias, Divulgação e credenciamento; e,
Equipe de Saúde: Serviço Social, Equipe enfermagem (Enfermeiros, Técnico de
enfermagem), Fisioterapia, Genética, Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Medicina
(Cirurgia plástica, Otorrinolaringologia, Pediatria), Odontologia (Cirurgia Bucomaxilofacial,
Clínica Geral, Endodontia, Implantodontia, Odontopediatria, Ortodontia, Periodontia e
Técnico de Higiene Dental). Em 2016, como novidade, foi realizado o primeiro procedimento
cirúrgico de palatoplastia de paciente fissurado do CEAPAC, no HUOP, dando início a um
ciclo para efetivação da importância do CEAPAC para a Região Oeste do Paraná. Para
2017 as perspectivas aumentaram e até o momento já foram realizadas dez cirurgias
relacionadas a alterações craniofaciais. É a concretização de um trabalho na busca do
sonho e da necessidade em ter este serviço implantado no Oeste do Paraná, possibilitando
às famílias dos portadores de fissuras respostas completas e eficazes o mais próximo
possível de seus lares.

Apresentação

Na oportunidade de estande no evento a equipe multiprofissional do CEAPAC ficará
prestando orientações sobre as atividades realizadas nesse serviço e serão distribuídos
panfletos com orientações aos participantes do evento.
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Resumo: O Estande INDIOS representa os projetos de extensão desenvolvidos pelo
Programa

INDIOS

INCUBADORA

DE

DIREITOS

INSTITUCIONAIS

E

DE

ORGANIZAÇÕES SOLIDÁRIAS (UNIOESTE – Campus Foz do Iguaçu) nos grupamentos
atendidos. Esse Programa de Extensão Universitária tem como finalidade principal a
articulação Universidade/Comunidade utilizando-se dos processos de incubação advindos
dos princípios da Economia Solidária e da Economia Criativa. Suas Metodologias
Participativas e Inclusivas para organização são fundadas no associativismo e no
cooperativismo solidário e criativo em busca da geração de trabalho e renda. Para
atendimento de seus objetivos são utilizadas ferramentas sociais inovadoras oriundas das
Tecnologias Sociais e suas Adequações Sociotecnicas como: Diagnósticos Participativos,
Cartografias (Sociais, Culturais, Econômicas e Ambientais), Oficinas de Planejamento,
Encontros de Formação e Organização, Construção Coletiva e Trocas de Experiências,
Mostras Participativas, etc. Os grupamentos atendidos pela INDIOS são de áreas diversas
quais sejam: O PRACATUM Alvorada Nova é um grupamento de resgate cultural do ritmo
e musicalidade folclórica brasileira contida no Maracatu/Porto Rico; o CITUR Circuito Iguaçu
de Turismo Rural é um grupamento de Agricultores Familiares que busca a melhoria da
qualidade de vida de seus integrantes nas articulações com o Turismo Rural; o ITEPA
Instituto Técnico de Estudos e Pesquisa da Reforma Agrária é um grupamento de
moradores e trabalhadores que buscam uma articulação com o Turismo Rural para geração
de trabalho e renda de seus membros; e, a AQUAT TRIBUS D’ÁGUA que é uma associação
paranaense de árbitros de desportos aquáticos que buscam na organização meios para
geração de trabalho e renda de seus componentes.
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Resumo
As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) podem ser transmitidas além do
sexo sem camisinha pelo contato direto com fluidos corporais em algum ponto em que a
pele do indivíduo esteja com alguma descontinuidade. Essas doenças são causadas por
vírus, fungos ou bactérias, algumas delas são silenciosas, ou seja, demoram para possuir
algum tipo de sintomatologia ou se “mascaram” e possuem sintomas brandos, entretanto
muitas também são facilmente identificáveis, com lesões, corrimentos, verrugas, entre
outras patogenias (BRASIL, 2017).
Os adolescentes e jovens são um grupo de risco eminente a adquirirem uma DST,
devido ao fato deles possuírem um confronto biopsicossocial relacionada com a maturação
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e descobrimento sexual e por isso o projeto visa, em partes, orientar e desenvolver a
capacidade de auto cuidado desses jovens frente a gama de doenças que eles podem
contraírem (LOURENÇO, et al, 2014).
Algumas das DSTs apresentadas pelo site do Governo Federal e que possuem uma
maior relevância para saúde geral da população é a AIDS, Cancro mole, Clamídia,
Gonorreia, Condiloma acuminado (HPV), Doença inflamatória pélvica (DIP), Donovanose,
Hepatites virais, Herpes, Linfogranuloma venéreo, Sífilis e Tricomoníase (BRASIL, 2017).
A tenda do protagonismo juvenil envolve a organização de uma tenda com uma
câmara de vídeo onde o participante é convidado a participar e caso aceite, assina um
termo de consentimento livre e esclarecido. Ao entrar na tenda ele retira uma pergunta de
uma caixa escura, e é convidado a responder a questão e tudo isso é registrado por meio
da câmera. Após a sua participação são orientados sobre sua possível dúvida e sobre as
principais doenças sexualmente transmissíveis com destaque para o HIV e hepatites virais.
Também são distribuídos folders informativos (desenvolvido pelo próprio bolsista com base
nos dados epidemiológicos uma vez estudado) sobre as DSTs e preservativos. Após o
registro das respostas dos participantes será levantado o grau de conhecimento da
população que foi abordada por meio da tabulação e assim conseguir ter uma ideia do quão
a comunidade está informada. Essa parte do projeto é continuidade do que já vem sendo
feito desde 2015, aumentando ainda mais a amostra e consequentemente ser atingido
resultados mais fidedignos com a realidade.
As atividades de orientação a comunidade são importantes para sensibilizar sobre a
importância do debate e esclarecimento sobre as doenças sexualmente transmissíveis em
especial a AIDS e hepatites virais. As ações de prevenção das DST/AIDS e hepatites virais
serão atividades desenvolvidas pelos alunos do curso de medicina, construída a partir de
leituras e debates sobre a saúde sexual e reprodutiva, a transversalidade do tema e o senso
de responsabilidade sobre o comportamento sexual saudável a fim de evitar DST/HIV/AIDS
e gravidez indesejada.
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Resumo
A Anatomia Humana inclui as estruturas que podem ser vistas macroscopicamente.
A Anatomia forma a base para a prática dos cursos da área da saúde, em qualquer aspecto
do tratamento de pacientes que começa com uma análise dos sinais clínicos. A capacidade
de interpretar uma observação clínica corretamente constitui, portanto o ponto final de uma
compreensão anatômica completa. A observação e visualização são as principais técnicas
que um estudante deve usar para aprender Anatomia (DRAKE et al., 2015). A utilização
das visitas no Laboratório de Anatomia Humana tem sido um papel importante no
aprendizado complementar dos estudantes da Área de Saúde. Este projeto teve como
objetivos: esclarecer a população-alvo atendida sobre: origem, respeito, coleta, preparo,
manutenção do material cadavérico, forma e funcionamento dos órgãos que constituem o
corpo humano; integralizar a UNIOESTE com as escolas de ensino fundamental e médio e
auxiliar na formação dos acadêmicos. Para a apresentação das visitas foi organizado
exposição com esqueleto articulado e desarticulado, peças anatômicas e maquetes de
gesso. Durante a realização do projeto estiveram envolvidos alunos dos Cursos de Ciências
Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Medicina e Odontologia da UNIOESTE,
Campus de Cascavel. Um aspecto positivo das atividades de extensão se refere a inserção
dos alunos no ambiente universitário, visto que, esta experiência ajuda na escolha de uma
futura profissão. Do mesmo modo, a extensão universitária também fornece benefícios aos
discentes monitores envolvidos que adquirem responsabilidade social, consolidam o
conhecimento sobre o conteúdo, desenvolvem a didática, e, até mesmo, ampliam o
horizonte da área de atuação da sua futura profissão com o despertar para a carreira
docente (LEÃO et al., 2005). Essas visitas contribuíram para o aprendizado não só do
visitante, mas também de todos que participaram como coordenador, técnicos, acadêmicos
e o professor que acompanha os visitantes. Para o acadêmico o atendimento dessas visitas
é um processo extremamente satisfatório, pois nesse momento ele troca ideias diferentes
com cada grupo participante da visita e aprimora os conhecimentos adquiridos.
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Resumo

O patrimônio, objeto de estudo da museologia, não se restringe ao meio ambiente natural,
mas inclui as obras construídas ou alteradas pela ação humana, devendo, portanto, ser
tutelado coletivamente, para garantir sua transmissão às gerações futuras. Assim, os bens
que constituem o patrimônio cultural devem possuir significado e valor para a coletividade,
constituindo referências simbólicas e representando seus distintos grupos integrantes.
Refletir interdisciplinarmente sobre metodologias de ensino abordando as possibilidades de
valorização e proteção do patrimônio cultural escolar mostra-se cada vez mais relevante na
contemporaneidade. Por isso, este minicurso pretende difundir conteúdos indispensáveis
para a promoção da memória da comunidade escolar, através do compartilhamento de uma
série de metodologias inovadoras.
Apresentação
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Diante da agressão e do descarte arbitrário do seu patrimônio, do menosprezo e
descredito aos seus direitos culturais, a comunidade é “atingida em relação aos seus
valores intangíveis, em face, em especial, do estado coletivo de menosprezo” (BLANK,
2013, p.8). Portanto, é indispensável repensar o patrimônio congregando cultura,
identidade e memória, considerando que a cultura nacional fortalece a imagem que a
sociedade tem de si, legitimando a salvaguarda do patrimônio cultural, inclusive enquanto
campo de conflito entre as diversas leituras e construções possíveis.
Para compreender o termo patrimônio é importante verificar que, segundo Gonçalves
(2005, p.17), este é requalificado por múltiplos adjetivos e parece não “haver limite para o
processo de qualificação dessa palavra”. Tereza Scheiner qualifica como patrimônio “todo
espaço, território, lugar, atividade humana ou produto dessa atividade” (SCHEINER, 2007,
p.38).
Engana-se quem associa a palavra patrimônio ao estático, ao perene e ao passado.
Valor fundamental, o patrimônio cultural constitui a identidade de cada sociedade ou grupo
social, sendo dinâmico em sua essência, pois este acompanha a evolução dos campos
simbólicos, impossibilitando associá-lo à ideia de permanência. “Mais que dinâmica, a
essência do patrimônio é duplamente fugaz: ela é um ato criativo e, portanto, intangível em
sua própria natureza” (SCHEINER, 2004, p.72).
Como construir uma identidade coletiva envolvendo diversas culturalidades e que
muitas vezes não possuem passado histórico comum? O patrimônio cultural participa
ativamente nessa construção. Nas palavras de Gonçalves:
A nação, enquanto uma ‘comunidade imaginada’ (Anderson 1989), pode vir
a ser construída discursivamente, enquanto uma literatura (como é o caso
das ‘literaturas nacionais’), enquanto língua nacional, enquanto uma ‘raça’,
um folclore, uma religião, um conjunto de leis, enquanto uma política de
Estado visando à independência política e econômica, ou, ainda, uma
política cultural visando à recuperação, defesa e preservação de um
‘patrimônio cultural’. (GONÇALVES, 1996, p.12)

Por isso, não se pode subestimar o poder simbólico do patrimônio. Ou relegá-lo como
subtema diante de outras questões de “maior relevância”. Entretanto, não se pode enxergálo de maneira cristalizada, como uma categoria monolítica, absoluta e inorgânica, a ser vista
de forma homogênea por todos os indivíduos.
Assim como o processo de invenção da “identidade” pode ser visto em diferentes
lugares e contextos históricos, assim é a relação das sociedades com seus bens culturais.
Nesse sentido, a capacidade de interpretação é uma peça-chave.
Para Freeman Tilden (1957, p.4), a função dos defensores desses tesouros é a
interpretação, que não é uma tarefa simples. A interpretação é um dispositivo de educação,
e pode ser realizada de formas diferentes. Todo grande professor, por exemplo, é um

grande interpretador. Tilden percebe que somente inspiração não é o bastante, se o
interpretador não estiver ciente de certos princípios (1957, p.4). A interpretação depende
de uma pesquisa bem direcionada e discriminada. Tanto a autenticidade histórica quanto a
interpretação apropriada demandam fatos. “A pesquisa é uma maneira de obter tais fatos”,
“não há substituto a isso” (TILDEN, 1957, p.5, tradução nossa).
Entretanto, o autor ressalta que a “instrução” deve dar lugar à provocação reflexiva
(1957, p.32). Nesse sentido, Tilden acaba por convergir com a crítica de Dermeval Saviani
à educação liberal reprodutivista. Para Saviani, as tendências pedagógicas liberais
acríticas, como a escola tecnicista e a tradicional, buscam entregar de forma acabada e
verticalizada o conhecimento aos educandos, através de “especialistas supostamente
habilitados, neutros, objetivos, imparciais” (SAVIANI, 1984, p.17). Portanto, a crítica à
“educação bancária”, como notoriamente e inexaustivamente denunciava Freire, pode ser
de grande relevância no que tange o exercício coletivo dos direitos culturais através do
acesso ao patrimônio de qualquer tipologia.
Procedimentos Adotados

Partindo-se do acúmulo de diversas ações de extensão e projetos em geral
que trabalham tal temática, o público alvo é basicamente composto por profissionais da
educação, formados ou em formação, como licenciandos, pedagogos, professores,
estagiários e etc. O foco do curso é promover uma reflexão sobre as diversas metodologias
de educação patrimonial possíveis de serem trabalhadas na educação básica.
Para isso, intenciona-se instrumentalizar os cursistas com conceitos básicos do
patrimônio cultural, como as legislações que estabelecem os instrumentos jurídicos de
acautelamento e as cartas patrimoniais internacionais. Além disso, conceitos básicos para
serem trabalhados em sala de aula como tangibilidade e intangibilidade, mobilidade e
imobilidade, autenticidade, materialidade e memória, também serão abordados.

Resultados
Entre os resultados a serem alcançados com esta proposta está o aprofundamento
da capacitação daqueles que possuem afinidade com a temática da educação patrimonial,

em especial do patrimônio escolar. Tanto daqueles que já trabalham com o tema quanto
daqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, espera-se sensibilizar ainda mais da
importância da salvaguarda dos testemunhos materiais da trajetória da escola.
Sensibilizar os pais de estudantes sobre a memória social, a partir do
aprofundamento teórico dos filhos, é uma estratégia interessante e altamente pertinente.
Possibilitar o debate sobre o tombamento/registro de bens municipais, regionais, estaduais,
nacionais, do Mercosul (PCM), da humanidade e sua diversidade de manifestações amplia
não apenas a percepção de mundo dos discentes, mas de toda a comunidade escolar que
trabalha o tema através de uma relação dialética com o corpo estudantil. Sendo assim,
nota-se um grande impacto na formação discente em prol de um impacto transformador na
sociedade.

Considerações Finais

Promover a noção de valoração é fundamental, partindo do âmbito do indivíduo, no
que tange o "museu interno", até a noção de patrimônio cultural enquanto parte da
construção de diferentes narrativas sobre a memória coletiva. Além disso, articular os
interessados na temática com outros espaços de discussão, auxiliando na criação de uma
rede de preservação e valorização do patrimônio cultural tornou-se uma tarefa fundamental
das instituições de ensino.
Forma(s) de contato com a ação
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EDUCAÇÃO, GÊNERO E IDENTIDADE: PARA ALÉM DA QUESTÃO
MASCULINO-FEMININO
Participante: Ritieli Pires da Silva891

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Grupos Sociais Vulneráveis
Modalidade: Minicurso
Palavras-chave: Sociedade; Gênero; Educação.
Resumo

Esta proposta de minicurso consiste em uma reflexão inicial sobre as relações de
gênero, discutindo sobre os papéis pré-determinados aos sexos feminino e masculino como
parte integrante da construção social de gênero e como estes são naturalizados. Para tanto,
buscamos verificar a importância desse tema por meio de análise bibliográfica, na qual as
principais referências foram: Auad (2006); Lins, Machado e Escoura (2016); Louro, Felipe
e Goellner (2007) e Scott (1990). A análise reforça a denúncia acerca, principalmente do
sexo feminino, que continua marginalizado na sociedade patriarcal. Sendo assim é
oportuno e necessário um trabalho de reflexão sobre as relações de gênero e
desconstrução da submissão do sexo feminino. Para tanto, enaltecemos o papel da
Educação na desconstrução do conceito de gênero para a maioria da sociedade.
Entendemos que refletir sobre gênero é pensar sobre liberdade, cidadania e, sobretudo,
em um ser humano mais plural.

891

Estudante de pós-graduação em Educação Especial na Faculdade Municipal de Educação e Meio

Ambiente (FAMA), formada em Geografia Licenciatura pela Universidade do Oeste do Paraná (UNIOESTE),
campus de Francisco Beltrão - PR. E-mail: rittyps@live.com.

Apresentação

O conceito de gênero indica uma diferenciação, dividindo-se em uma lógica
tradicional composta por dois opostos: masculino x feminino, macho x fêmea ou homem x
mulher. Partindo desse ponto de vista o ser humano nasce munido de determinadas
características biológicas que o engloba como um indivíduo do sexo masculino ou feminino.
Já há algumas décadas o conceito de gênero vem sendo confundindo com o de
homossexualidade, quer dizer, confunde-se sexo com gênero ou identidade de gênero com
sexualidade, ou seja, a partir de um determinado sexo haveria um determinado padrão de
sexualidade. Se o indivíduo nasce com uma vagina, teria que se relacionar com um
indivíduo do sexo oposto ou vice-versa (heterossexual). No entanto, existem outros
comportamentos sexuais, entre os mais conhecidos podemos citar os relacionamentos
homossexuais e bissexuais que mostram que o gênero não define a orientação sexual de
uma pessoa, pois não significa que uma lésbica, por exemplo, necessariamente vai se
vestir, comportar ou exercer funções caracterizadas como masculinas.
Entre tanto, compreendemos que o sexo não define por si só a identidade de gênero
e/ou orientação sexual dos seres humanos. A orientação sexual, por exemplo, refere-se à
atração entre os indivíduos independentes do sexo, envolvendo questões sentimentais e
sexuais. Enquanto que a identidade de gênero se refere à forma como o indivíduo se
identifica e reconhece para si e para os outros, tal como, relaciona a sua concepção de si
como ser “masculino” ou “feminino”, ou os dois, independe do sexo biológico, ou seja, da
sua maneira subjetiva de ser masculino ou feminino, de acordo com os padrões e
comportamentos socialmente pré-estabelecidos. Enquanto que gênero refere-se a uma
construção social/cultural, que irá pré-determinar aquilo que culturalmente seriam
características do ser “masculino” e do “feminino”: anatomia, maneira de vestir-se, falar,
gesticular, enfim, atitudes, comportamentos, valores e interesses de cada sexo. Essas
diferenças são estabelecidas historicamente, de acordo com as influências culturais de
cada sociedade. Logo, gênero é uma construção social/cultural e histórica com

características não naturalmente determinadas. Segundo Scott (1990, p. 14) como “[...] um
elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre
os sexos, gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de poder”.
Nesse sentido Louro (1997, p. 41) enfatiza que:
Homens e mulheres certamente não são construídos apenas através de
mecanismos de repressão ou censura, eles e elas se fazem, também, através de práticas
e relações que instituem gestos, modos de ser e de estar no mundo, formas de falar e de
agir, condutas e posturas apropriadas (e, usualmente, diversas). (LOURO apud FELIPE;
GOELLNER, 2007, p. 167).
Desde a infância já começamos padronizar, se um bebê nasce menino, ganha
presentes associados à cor azul, se menina, na cor rosa. Carrinhos e super-heróis para
meninos, bonecas e panelinhas para meninas. Por meio dessas práticas, construímos um
espaço privilegiado para o “aprendizado da separação” (AUAD, 2006) que padroniza
diversos comportamentos e de certa forma justifica o que meninos e meninas podem ou
não fazer na infância, adolescência e na vida adulta. Nessa perspectiva compreendemos
que se o gênero constrói uma identidade de feminino e masculino, também pode aprisionar
homens e mulheres em papéis rígidos.
Perante esses pré-conceitos equivocados acerca da identidade e gênero que são
transmitidos e reforçados a cada nova geração, entendemos que a Educação é o caminho
ideal para abrir espaço para dialogar em torno dessas questões de diversidade de gênero,
salientando a respeito dos indivíduos que não se “ajustam” nesses padrões culturais
estabelecidos pelas sociedades dominantes, combatendo assim, a ignorância com
conhecimento.
[...] a educação comprometida com a igualdade social e inclusão pode vir a ser um
caminho privilegiado para a emancipação, por esse motivo, profissionais da educação tem
um lugar privilegiado de mudança social quando engajados na transformação de
preconceitos e discriminações. São eles que nos educam nas mais diversas formas de
conhecimento com letras, palavras, números, histórias, afetos e valores. (LINS; MACHADO;
ESCOURA, 2016, p. 98).

Gênero está presente em todas as relações sociais e tendo em vista a história das
relações de poder entre o sexo masculino e feminino, não podemos esquecer que a
Educação é uma ferramenta essencial para a (re) construção dessas relações, possuindo
a capacidade de desconstruir esse discurso retrógrado e alienante sobre a hierarquia entre
os sexos. É nesse sentido que esse minicurso foi pensado, entendemos que nós enquanto
estudantes e profissionais da Educação, principalmente, devemos dialogar sobre as
desigualdades sociais, para que possamos, talvez não instantaneamente, mas em um
processo lento e constante, provocar mudanças sociais, que possam emancipar cada vez
mais indivíduos por meio do conhecimento.
Procedimentos Adotados

A presente proposta visa abordar uma temática pertinente e importante para a
formação dos sujeitos da comunidade e de todas as áreas da Educação, seja ela básica ou
superior. Visamos a partir desta atividade de extensão, discutir, atualizar e transformar as
nossas concepções a partir de provocações que possibitem a aprendizagem pela reflexão.
Nossa proposição é dialogar sobre o tema juntamente com o público presente,
dessa forma, objetivamos descontruir conceitos errôneos, esclacer pré-conceitos,
proporcionando a compreensão do tema, sempre insistindo no papel da Educação para
essa tarefa árdua que é a construção de uma sociedade mais humana e igualitária. Ainda
que a desconstrução do conceito de gênero seja uma questão nova ou distante para a
maioria da sociedade, entendemos que refletir sobre tema também é pensar sobre
liberdade, cidadania e sobre tudo, um humano mais plural.
Partiremos de um vídeo892 disponibilizado no Youtube, juntamente com ideias de
AUAD (2006); LINS, MACHADO e ESCOURA (2016); LOURO, FELIPE e GOELLNER
(2007) e SCOTT (1990), as quais serão relacionadas à temática das relações de gênero e
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sua diversidade, elementos estes que serão problematizados e discutidos durante todo o
período do minicurso para que assim possamos refletir acerca dos estereótipos de gênero
construídos socialmente que são naturalizados e reproduzidos cotidianamente.

Considerações Finais

Possibilitar

maior compreensão

de

gênero,

principalmente

na

sociedade

contemporânea em que as pessoas se expressam de forma tão diversa e plural, o respeito
à singularidade e a tolerância de cada individuo torna-se fator importante. Olhar para o
mundo sem vendas, com clareza e enxergar as diversidades é entender que cada indivíduo
merece respeito, direitos políticos, econômicos e sociais. Abordar esse assunto,
principalmente, em um ambiente acadêmico possibilita ampliar o olhar dos jovens
estudantes em relação aos padrões pré-estabelecidos e ao sexismo presente na sociedade
que cotidianamente são naturalizados.
Nesse contexto ressaltamos que mesmo ainda distante de uma sociedade em que
haja equidade entre os sexos, dialogar sobre gênero contribui para a visibilidade do mesmo
e possibilita provocar os diferentes sujeitos a perceber, questionar e interpretar as relações
de desigualdade existentes entre os sexos viabilizando o exercício da cidadania, afinal,
entendemos que ser do sexo feminino ou masculino não se restringe a características
simplistas impostas pela nossa cultura.
Forma(s) de contato com a ação

E-mail: rittyps@live.com; Telefone: (46) 991137626.
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INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA BÁSICA E AO MOZILLA FIREFOX
Carlos José Maria Olguín 893(Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Adair Santa Catarina894, André Brun4, Anibal Mantovani Diniz1, Ivonei
Freitas da Silva895, Gabriel Zorzi5, Guilherme Kaiser Saran7, Henrique Tomé Damasio5,
Jéssica Lenes dos Reis da Silva5, Pábolla Monicki Dalla Rosa6
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Jovens e Adultos
Modalidade: Minicurso
Palavras-chave: inclusão digital; informática básica; Mozilla Firefox.

Resumo

O presente trabalho visa oportunizar aos participantes o acesso a conceitos básicos
de Informática bem como a utilização de programas aplicativos discutindo suas
potencialidades e usos; pretende-se ainda propiciar a discussão sobre as potencialidades
e usos da ferramenta tecnológica (o computador) através de Softwares e Aplicativos
convencionais, em particular navegadores de internet.

Apresentação

893

Dr.

em

Engenharia

Agrícola,

Ciência

da

Computação,

CCET,

Cascavel.

carlos.olguin@unioeste.br.
894

Dr. em Computação Aplicada, Ciência da Computação, CCET, Cascavel, CCET, Cascavel.

895

Dr. em Ciência da Computação, Ciência da Computação, CCET, Cascavel.

4

Dr. em Informática, Ciência da Computação, CCET, Cascavel.

5

Graduandos em Ciência da Computação, CCET, Cascavel.

6

Graduanda em Engenharia Agrícola, CCET, Cascavel.

7

Graduando em Medicina, CCMF, Cascavel.

Email:

O presente trabalho faz parte do programa de extensão “A busca da formação
integral de adolescentes que habitam as periferias e bolsões de miséria em Cascavel/PR
através da saúde, do meio ambiente, da cultura e da tecnologia”, programa originado da
proposta encaminhada ao edital MEC/SESu/Proext 2009. O principal objetivo deste
programa é atender adolescentes, porém, ao longo da execução do mesmo, outras
atividades foram incorporadas para atender adultos e idosos. O programa congrega três
projetos de extensão, a saber: i) Noções Básicas de Informática, ii) Treinamento em
Software Livre para funcionários, adolescentes e idosos e iii) Software Livre como
ferramenta para inclusão digital de adolescentes. Estes projetos viabilizam a inclusão digital
das pessoas atendidas e, em particular para os adolescentes, a partir da incorporação de
ações para discussão de assuntos relacionados à saúde e ao meio ambiente, contribuindo
para a formação da consciência cidadã dos mesmos. Dentre os assuntos trabalhados com
os grupos de pessoas que participam das atividades desenvolvidas pelos projetos,
encontra-se o navegador Mozilla Firefox, assunto desta oficina. A intenção disto é que estas
pessoas saibam utilizar uma ferramenta livre que permita que elas circulem pela rede
mundial de computadores, disponibilizando e acessando materiais.

Procedimentos Adotados

Nesta oficina a metodologia utilizada será a apresentação de conteúdos através do
uso de slides e interações diretas com o computador, através da realização de exercícios
específicos propostos em sala de aula, para utilizar as funcionalidades mais importantes do
navegador considerado no treinamento. O conteúdo será passado em um período de 4
horas sendo que alguns dos tópicos apresentados neste mini-curso são: Como interagir
com o ambiente de trabalho do Mozilla Firefox, como definir as propriedades do ambiente,
como pesquisar na web, como armazenar o histórico de páginas visitadas, além de outros
aprimoramentos.

Resultados

Espera-se com este mini-curso despertar o interesse dos participantes pela
informática, bem como esclarecer os principais conceitos relativos ao uso de navegadores
de internet, em particular, o Mozilla Firefox.
Considerações Finais
A Internet é a maior fonte de informação “sistematizada” da humanidade; nela podem
ser encontrados conteúdos em todas as áreas de conhecimento. No entanto, o acesso a
essas informações passa, também, pelo conhecimento do uso dos navegadores que
possibilitam esse acesso. Assim, nossa intenção com a oferta desta oficina é fornecer
informações que torne natural o uso desta ferramenta.

Forma(s) de contato com a ação
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INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE CULTURA: BASE PARA UMA POLÍTICA
PÚBLICA DE CULTURA.
Hayrton Francis Ximenes de Andrade896
Sergio Luiz Winkert897, Matheus Paiva da Rocha898, Jocieli Dezordi Zuchi899

Área Temática: Cultura
Linha de Extensão: Gestão Pública
Modalidade: Minicurso
Palavras-chave: Cultura; Política; Sistemas.

Resumo
O Minicurso de introdução aos sistemas de cultura surgiu através da demanda
observada pela participação da Incubadora de Organizações Criativas e Artísticas (IOCA)
no trabalho em conjunto com a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, onde verificou-se a
necessidade de oferecer um minicurso de noções básicas sobre os sistemas de cultura
para a sociedade civil com o objetivo de auxiliar no processo de participação na criação e
no planejamento de políticas públicas.

Apresentação

A valorização da cultura em todos os seus aspectos tem papel fundamental na
formação do indivíduo como ser social. Com políticas que garantam seu reconhecimento e
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preservação, costumes, tradições e valores podem ser passados de geração em geração,
garantindo assim a perpetuação de saberes adquiridos no cotidiano dos brasileiros. A
cultura está presente em todos os aspectos de nossas vidas, seja na música, nas artes
visuais, tudo o que olhamos e ouvimos faz parte de nossa cultura. O minicurso será
baseado no Sistema Nacional de Cultura e explicará todos os seus componentes. Através
do Sistema Nacional de Cultura, promulgado em emenda constitucional no ano de 2012,
promove-se políticas públicas de cultura envolvendo os três entes federados (União, estado
e município) com a participação ativa da sociedade civil, fazendo assim um meio de
comunicação entre estado e sociedade, promovendo o desenvolvimento humano, social e
econômico garantindo o pleno exercício dos direitos culturais. O Sistema Nacional de
Cultura é constituído em sua estrutura de componentes obrigatórios, sendo eles: Órgãos
gestores de cultura; conselhos de políticas culturais; conferências de cultura; planos de
cultura; sistemas de cultura e componentes facultativos: comissões intergestores; sistemas
de informação e indicadores culturais; programas de formação na área da cultura; sistemas
setoriais de cultura. O Plano Nacional de Cultura, que é um dos componentes do sistema
nacional de cultura, foi instituído pela lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010, com o objetivo
de planejar e implementar políticas públicas pelo período de 10 anos, promovendo a
diversidade cultural e a proteção de todas as formas de expressão de cultura existentes no
Brasil. O plano reconhece a cultura como expressão estética, antropológica, social,
produtiva, econômica e simbólica. Segundo o Plano Nacional de Cultura, Cabe ao estado:
formular políticas que se adequem a realidade de cada setor cultural; qualificar a gestão
pública por meio de recursos públicos e privados; fomentar a cultura estimulando a criação,
produção, circulação, acesso à cultura, memória e o consumo; proteger e promover a
diversidade cultural, reconhecendo todo o tipo de cultura, eliminando preconceitos e
hierarquizações como entre cultura popular e cultura erudita; ampliar e permitir o acesso,
garantindo o direito à cultura; preservar o patrimônio material e imaterial, permitindo a todos
o cultivo da memória comum; criar espaços para a comunicação entre os diversos agentes
culturais; difundir os bens provenientes das produções culturais; estimular, estruturar e
regular a economia da cultura, usando os preceitos da economia solidária. Todos os

elementos que compõem a estrutura do sistema nacional de cultura devem estar alinhados
e trabalharem em conjunto para garantir o sucesso das políticas. Uma das ações presentes
no plano Nacional de Cultura é a implementação dos setoriais de cultura, cujo objetivo é
atender as necessidades específicas de cada setor cultural, sendo eles 19 setores
cadastrados no Conselho Nacional de Cultura: arquitetura, circo, dança, música, arquivos,
arte digital, design, patrimônio material, artes visuais, cultura afro, livro e leitura, patrimônio
imaterial, artesanato, cultura indígena, moda, teatro, audiovisual, cultura popular, e museus.
É de extrema importância que a sociedade e cada setor cultural existente possa dizer quais
são suas demandas para que o governo possa atenda-las corretamente. É nesse sentido
informativo que o Minicurso de Introdução aos Sistemas de Cultura atua, tendo em vista
que ainda são poucos os cursos de capacitação de artistas e produtores de cultura em geral
sobre políticas públicas, uma pequena parcela da sociedade civil participa efetivamente das
tomadas de decisões públicas, o que é de pleno direito do cidadão. Com isso, espera-se
um aumento na participação da sociedade nos meios de gestão pública.

Procedimentos Adotados

Através do acompanhamento e apoio da Incubadora de Organizações Criativas e
Artísticas (IOCA) em trabalhos realizados pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu
juntamente com o Conselho Municipal de Políticas Públicas de Foz do Iguaçu, verificou-se
que ainda não havia um minicurso que apresentasse noções básicas sobre os sistemas de
cultura voltado aos produtores culturais das diversas áreas, artistas, consumidores de
cultura e a sociedade em geral, assim a IOCA montou este minicurso baseado em sua
experiência adquirida em diversos trabalhos realizados em auxílio à grupos de cultura. Em
um primeiro momento, o minicurso contará com aula expositiva em apresentação de Slides,
além de materiais impressos disponibilizados para acompanhamento da aula que será
entregue aos participantes do minicurso. Em seu segundo Momento, haverá a abertura
para questionamentos e dúvidas que possam ter surgido no decorrer da aula.

Resultados
Os resultados têm sido satisfatórios, o minicurso tem alcançado seu objetivo de
introduzir à sociedade civil noções básicas sobre os sistemas de cultura e políticas públicas,
capacitando-as para a criação dos setoriais de cultura em Foz do Iguaçu.

Considerações Finais

Espera-se com este minicurso informar e despertar o interesse em artistas,
produtores culturais e na sociedade em geral a participar na criação de políticas públicas
de cultura através do sistema de cultura.

Forma(s) de contato com a ação

IOCA - Incubadora de Organizações Criativas e Artísticas.

Email: ioca.unioeste@gmail.com
Telefone:
(45) 99861-1761
(45) 99942-9812
(45) 99836-9081
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JOGOS COOPERATIVOS: Estimulando a cooperação através do lúdico para o
desenvolvimento social, cultural e criativo.
Sergio Luiz Winkert900 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Thais Alves Ferreira901, Rafael Augusto Pradines902, Jocieli Dezordi
Zuchi903
Área Temática: (Cultura)
Linha de Extensão: (Artes Integradas)
Modalidade: (Minicurso)
Palavras-chave: Colaboração; Jogos Cooperativos; Desenvolvimento Social.

Resumo
O momento de atividade com brincadeiras ou jogos em grupo é uma importante
ferramenta no estímulo a sociabilidade da criança e também desenvolve a coordenação
motora, a liderança e cooperação em grupo e estimula a empatia. O Minicurso de Jogos
Cooperativos, vem com o objetivo de proporcionar o entendimento sobre a importância da
cooperação na formação do individuo, trazendo conhecimento teórico e pratico para que os
participantes possam aplicar as técnicas de cooperação em qualquer ambiente social,
contribuindo com uma melhor qualidade de vida e adaptação nos meios em que convivem.
Os jogos cooperativos auxiliam no desenvolvimento pessoal, emocional, físico, cognitivo e
social, fazendo com que o cidadão obtenha uma formação de valores humanos essenciais
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para o convívio em sociedade, tais como: solidariedade, cooperação, desenvolvimento
criativo e crítico, e melhora nos relacionamentos interpessoais.

Apresentação

A assimilação da cooperatividade através dos jogos permite ao participante a
absorção de valores cooperativos, solidários e morais, fazendo com que o mesmo participe
integralmente das brincadeiras e tenha a oportunidade de se expressar e agregar seus
valores no jogo, proporcionando o desenvolvimento crítico, criativo, cognitivo, emocional e
intelectual do jogador. A integração social e a participação voluntária nas brincadeiras têm
sido deixadas de lado pela sociedade moderna, pois a mesma valoriza os jogos
competitivos exigindo rendimento e submissão dos jogadores, tirando-lhes o direito
participativo nas brincadeiras. A cooperação é fundamental para o desenvolvimento
saudável das comunidades, pois vivemos em uma sociedade competitiva e individualista.
Para resgatar os princípios cooperativos podemos utilizar jogos e brincadeiras em qualquer
ambiente social, desde as escolas e universidades ao ambiente de trabalho, pois a
cooperação beneficia a todos. Com jogos que já existem e são competitivos podemos
transformá-los em cooperativos, com simples mudanças de regras e fazendo com que
sejam totalmente inclusivos. A inclusão é extremamente necessária em todos os espaços,
mas ainda enfrentamos dificuldades em relação a isso, pois mesmo nas escolas de ensino
básico os instrutores muitas vezes não sabem como aplicar atividades que sejam
inclusivas, com uma visão de cooperação isso será facilmente resolvido. Um simples jogo
tradicional na hora do tempo livre ou na disciplina de educação física pode fazer a diferença
na vida de muitas crianças, pois nesse momento de lazer elas terão a chance de resolver
conflitos em conjunto, de aprimorar e descobrir talentos, de se descobrirem e o mais
importante de saber como lidar com outras pessoas com diferentes pensamentos.
Como seres humanos, individual ou coletivamente falando, somos capazes de atos
de extrema violência, ou contra os outros ou contra si mesmo (“rivalidade competitiva”). Do
mesmo modo, porém em direção oposta, somos, extraordinariamente, aptos para doar-nos,

incondicionalmente, aos outros, mesmo que ao fazê-lo, aparentemente, nos prejudiquemos
(“auxílio cooperativo”) (Brotto, 1999).
A competitividade nos é ensinada, já a cooperatividade é deixada de lado, e por
muito tempo foi vista como desnecessária, porém nas ultimas décadas cada vez mais se
tem falado sobre o assunto. Atualmente podemos facilmente encontrar conteúdo sobre o
assunto, fazendo com que qualquer individuo interessado no assunto possa aprender e
aplicar os jogos cooperativos no ambiente escolhido. No ambiente coorporativo deve ser
aplicado os jogos que exijam trabalho em equipe e tomada de decisões, assim como a
liderança e empatia. Já nas escolas do ensino básico os jogos devem ser escolhidos e se
necessário, modificados de acordo com a idade dos jogadores, para melhor adaptação e
envolvimento dos participantes. Em casa, no ambiente familiar os jogos cooperativos
podem ser desenvolvidos para melhorar o relacionamento interno e aumentar a confiança
entre os participantes. A criatividade dever ser sempre estimulada em todas as fazes da
vida, para que o individuo tenha um maior entendimento e compreensão de sua
personalidade e para desenvolver e descobrir seus talentos e aptidões.

Todos as

atividades que serão apresentadas no minicurso, poderão ser aplicadas pelos participantes
em seus respectivos ambientes, a proposta é divulgar a economia colaborativa e a
cooperação social para o Maximo de pessoas possível, para que juntos possamos contruir
um novo conceito de sociedade, onde todos participam ativamente e todos terão a
possibilidade de obter benefícios com essa modalidade de cultura.
Procedimentos Adotados

Nesse minicurso apresentaremos a história dos jogos cooperativos e sua
importância na formação do cidadão desde a infância até a fase adulta. Com exemplos de
jogos que serão ensinados aos participantes, mostraremos que é possível desenvolver
valores morais e sociais de forma lúdica e prazerosa e também iremos ensinar como
transformar jogos tradicionalmente competitivos em jogos cooperativos, fazendo com que

todos sejam incluídos, proporcionando interação e desenvolvimento pessoal para o
jogador.

Resultados

Espera-se estimular os adultos a aplicar os jogos cooperativos em seu meio social
seja ele no âmbito escolar, empresarial ou familiar. Transformando o ambiente de
convivência mais harmônico e colaborativo e contribuindo com a formação ou resgate de
valores morais essenciais para o desenvolvimento humano.
Considerações Finais

Apresentando esse minicurso, esperamos colaborar com o desenvolvimento social
e com o resgate de valores morais do cidadão, fazendo com que o mesmo passe a ter uma
visão mais ampla sobre a importância da cooperação em sociedade e também estimular o
cidadão a ter um olhar crítico e social.

Forma(s) de contato com a ação
Programa INDIOS – Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações Solidárias,
indios.unioeste@gmail.com
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NOÇÕES DO IDIOMA JAPONÊS
Lavínia Raquel Martins de Martins 904
Jocieli Dezordi Zuchi905

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Educação Profissional
Modalidade: Minicurso
Palavras-chave: Idioma; Japonês; Treinamento.
Resumo

O mundo do trabalho exige, cada vez mais, o aperfeiçoamento nas diversas áreas
de conhecimento. Este projeto visa aprimorar a mão-de-obra da comunidade com
instruções das atividades realizadas na hotelaria. Neste minicurso se apresentará noções
simples do idioma japonês no intuito de ativar o interesse da comunidade por esta língua
estrangeira.

Apresentação

O projeto Hotelaria em ação visa aprimorar a mão de obra da comunidade com
noções básicas de variadas áreas do conhecimento, contempladas nas atividades
hoteleiras. Onde através de um treinamento prévio, alunos que possuem certas habilidades
ou conhecimentos e que as desejam compartilhar, ministram as aulas, tanto teóricas quanto
práticas, em sua maioria em zonas periféricas onde se há uma maior demanda por
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capacitação, no intuito de adequar os participantes ao mercado de trabalho, que
progressivamente se apresenta mais inflexível referente às competências exigidas.

Atualmente o projeto trata-se de um processo, educativo, social e científico,
articulando extensão, ensino e pesquisa, cuja meta principal é exercer uma relação
transformadora entre sociedade e universidade. No curso de hotelaria, mais precisamente
no caso do setor hoteleiro, a utilização de línguas estrangeiras pode ser observada por
meio de técnicas de comunicação verbal e no espaço visual com o público a ser atendida,
a linguagem estrangeira é usada para facilitar o atendimento aos clientes estrangeiros e
proporcionar o bem estar dos mesmos.

Conforme Ibrahim (2015),
Além das línguas oficiais dos países vizinhos (o castelhano e o guarani), circulam
em Foz do Iguaçu muitas outras línguas devido à presença de diferentes comunidades
linguísticas de imigrantes residentes no município, residentes a trabalho e dia a dia, bem
como devido ao turismo internacional. Desse modo, somando os demais estrangeiros que
escolhem a cidade como destino turístico, são diferentes línguas do mundo inteiro que os
funcionários do setor hoteleiro podem ter contato nos hotéis de Foz do Iguaçu. Logo,
compreendermos que a gestão de línguas no hotel está relacionado às práticas de gestão
do hotel.
É nessa conjuntura que o ensino e aperfeiçoamento de idiomas tornam-se
relevantes, dado ao contexto geográfico em que o Campus de Foz do Iguaçu se encontra
(cidade fronteiriça com Paraguai e Argentina), não raro pode-se observar o uso de variados
idiomas, como: espanhol, guarani, árabe, francês, inglês, chinês, coreano e o japonês.
Estes estão entre alguns de maior relevância nesta zona de fronteira, sendo parte essencial
da identidade cultural da cidade.

Para trabalhar nas atividades relacionadas ao turismo, nesta região, é primordial que
existam recursos humanos aptos a se comunicarem em diferentes línguas com os
hóspedes estrangeiros, sendo um diferencial para o meio de hospedagem situado em
ambiente de turismo internacional, o que vem de encontro com este minicurso que pretende
aguçar o interesse dos participantes nesse idioma.
De acordo com Bahia (1995, p.6), “Nesse sentido é que se expressam as estratégias
de comunicação, isto é, os sistemas ou modelos montados pela empresa para fornecer
informações, interna e externamente”. À medida que isso se torna mais exigente pelas
empresas, a valorização aumenta pela sua responsabilidade social e comprometimento
em atender com excelência seus clientes.

Essas estratégias é que se vem a expor na atividade do minicurso, apresentando à
comunidade a linguagem do japonês como uma forma de interação com os turistas
estrangeiros.
Não obstante, o aprendizado de diferentes idiomas proporciona o contato direto com
sua respectiva cultura, da comida à música, à roupa e tantas mais, capacitando o aprendiz
para além do conhecimento técnico, partimos para questões mais humanitaristas. Entre
elas pode-se dizer a desconstrução de um ponto de vista etnocêntrico de culturas
estrangeiras, à medida que a linguagem poderia tornar-se uma primeira barreira, podemos
ainda ressaltar a importância do idioma nas relações internacionais e pessoais em relação
ao estrangeiro a exemplo da origem da palavra bárbaro, usada para se referir a pessoas
ou grupos étnicos tidos como não civilizados, era empregada pelos gregos para denominar
aqueles que não possuíam a língua grega como materna, reduzindo o idioma do outro a
apenas como ruídos “bar-bar-bar”.
Dado esse panorama podemos também constatar a relevância da língua japonesa
no cenário mundial, pois seu país de origem é a terceira maior economia mundial, referência

em tecnologia e estima-se que cerca de 127 milhões de pessoas ao redor do mundo fazem
uso da língua japonesa. Os materiais utilizados para o desenvolvimento e aplicação em
aula foram a mim disponibilizados pela Escola de língua japonesa de Foz do Iguaçu, pela
professora Yoko Shimoura. Livros a serem utilizados durante a atividade: Minna no Nihongo
Shokyu I Honsatsu e Aisatsu. O objetivo do trabalho a ser realizado é proporcionar aos
alunos, uma breve introdução ao idioma, alfabetos, fonética e aspectos culturais envolvidos
no processo idiomático, música e filmologia também serão contempladas.

Procedimentos Adotados
O projeto foi desenvolvido através de estudos (pesquisa) acadêmicos desenvolvidos
com os professores do projeto para a elaboração das apostilas (2016 e 2017), dentro do
que a instituição necessita aperfeiçoar em suas regiões. A apostila de 2016 (CRAS-Norte)
abordou os seguintes assuntos: Direitos e Deveres do empregado doméstico; Postura
Profissional dentro do Ambiente de Trabalho; Saúde, Higiene e Aparência Pessoal; Noções
de Governança; Técnicas de Limpeza: Arrumação e Limpeza da Casa; Noções de
Economia Doméstica; Cuidados na Aquisição de Alimentos; Cerimonial e Protocolo; e,
Orçamento Familiar. A apostila de 2017 (AFA – Região Sul) apresentou na primeira etapa
os assuntos: Direitos e Deveres do Empregado Doméstico; Segurança Alimentar;
Aproveitamento de Sobras e Alimentação Especial; Noções de Economia Doméstica;
Saúde da Mulher e do Homem; Orçamento Familiar; Entrevista Profissional; e, Técnicas
para Elaboração de Currículos. Na Escola Airton Senna foi apresentado apenas uma
planilha para os levantamentos de receitas e despesas, para os alunos do Ensino Médio
(2017), onde se explicou como fazer o preenchimento e foi palestrado os itens de economia
doméstica.

Para o Minicurso de Noções do Idioma Japonês será utilizado quadro negro e giz,
cartões didáticos durante a parte expositiva juntamente com a distribuição de tabelas e
algumas atividades impressas, também se utilizará o multimídia, caixas de som e

computador para discussão de material em Power Point, ainda serão exibidas partes de
filmes (ponyo, studio ghibli) e músicas tradicionais (Ue o Muite Arukou - Kyu Sakamoto)
para exercitar a compreensão auditiva, como material didático durante a atividade. O curso
abrangerá três competências, escrita, fala e compreensão.

Nestes cursos realizados pelos discentes, são repassados os conhecimentos
adquiridos em salas de aula, bem como especificamente os pesquisados para a atividade.
As atividades são ministradas em salas de aulas, com projeção de slides (multimídia), são
aulas expositivas, onde o acadêmico leva aos participantes além do conhecimento,
debaterem o quadro atual do mercado de trabalho, por muitas vezes é trazido para a sala
produtos e equipamentos como ilustração para as atividades de aula.

Resultados
Até a presente data o “Projeto de Extensão Hotelaria em Ação” vem alcançando seu
objetivo geral que é profissionalizar a comunidade carente de Foz do Iguaçu para
exercerem atividades no mercado de trabalho, oferecendo oportunidade para ingressarem
e se manterem no trabalho escolhido.

O Projeto Hotelaria em Ação está capacitando os membros da comunidade não só
para trabalhar no emprego doméstico (administradoras da casa, babá, acompanhante de
idosos etc.), bem como no setor de hospedagem (camareira, recepção, mensageria). O
referido projeto em parceria com o CRAS-Norte, com a Escola Airton Senna e com a AFARegião Sul de Foz do Iguaçu vem proporcionando o conhecimento necessário para
empregos em residências como em hotéis da cidade, a fim de que os acadêmicos coloquem
em prática o que aprendem em sala de aula.

Nesta etapa de 2017 estamos inovando com o Minicurso de Línguas Estrangeiras,
iniciando com as Noções no idioma Japonês, conforme o Gráfico abaixo, retirado do
Observatório da Língua Portuguesa, o Japonês é a oitava língua mais falada no mundo.

Gráfico 1 – Observatório da Língua Portuguesa - As 20 Línguas mais faladas no
mundo – Jun, 2017.

Esperamos capacitar três grupos de participantes, o primeiro durante o SEU, o
segundo para a comunidade acadêmica da Unioeste e o terceiro durante o CIAH – Ciclo
Internacional de Atividades Hoteleiras.

Considerações Finais

Espera-se com esta atividade de treinamento em noções no idioma japonês ativar o
interesse da comunidade em obter conhecimento em línguas estrangeiras, bem como em
aumentar o conhecimento dos participantes com a cultura e linguagem japonesa.

Forma(s) de contato com a ação

Projeto Hotelaria em Ação
E-mail de contato: lrmartins23@yahoo.com.br, cursohotelariaunioeste@gmail.com
Telefones: (45) 3576-8140 e (45) 3028-6923.
Projeto nº 48046/2016.
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NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DE DIREITOS DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE: DISCUSSÕES ACERCA DA PORNOGRAFIA DA VINGANÇA: UMA
ABORDAGEM JURÍDICA E PEDAGÓGICA EM FACE DA FRAGILIDADE DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES PERANTE O CIBERESPAÇO

Fabiana Irala906, Denise Rosana da Silva Moraes 907 (Coordenadoras da Ação de
Extensão).
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, Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Linha de Extensão: Infância e Adolescência
Modalidade: (Minicurso)
Palavras-chave: NEDDIJ; Infância e Juventude; Pornografia da Vingança.

Resumo

O presente trabalho visa a

apresentar um Minicurso pelas equipes Jurídica e

Pedagógica do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude - NEDDIJ.
Objetiva-se, nesse sentido, propiciar aos participantes discussões acerca da temática
“pornografia da vingança”, a qual ocorre de forma cada vez mais latente entre a juventude.
Dessa forma, por meio de abordagem expositiva e reflexiva, espera-se colocar em pauta a
matéria proposta de modo interdisciplinar.

Apresentação
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A equipe do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude NEDDIJ, coordenada por profissionais do Direito e da Pedagogia, bem como composta por
acadêmicos e recém-formados bolsistas de ambos os cursos, oferta o presente projeto.
Sendo este, nessa toada, destinado à comunidade acadêmica e à sociedade em geral,
tendo o limite de 30 ( trinta) participantes.

Esta propositura de Minicurso, tem como intuito promover uma abordagem
interdisciplinar acerca da “pornografia da vingança”. Objetiva-se compreender o que
caracteriza tal prática, seus principais determinantes, suas consequências e, sobretudo, as
formas mais efetivas de combatê-la. Perpassando tais esclarecimentos com fundamentos
jurídicos e pedagógicos, os quais são imprescindíveis para a atuação do NEDDIJ, enquanto
núcleo que visa a defender e garantir os direitos das crianças e adolescentes.
Procedimentos Adotados.

Para a realização do minicurso será organizada uma sala com multimídia, na qual
serão realizados os debates, discussões e análises de vídeos acerca do assunto
“pornografia da vingança”.

Preliminarmente, far-se-á um levantamento acerca da concepção e conhecimento
dos participantes sobre o tema, tendo em conta que cada realidade social influencia na
percepção e compreensão sobre determinado fenômeno social, tornando-se imperioso
perceber qual a visão dos ouvintes para a realização das atividades propostas.
Em um segundo plano, a equipe tratará sobre o que caracteriza a prática da
“pornografia da vingança”, discussão fundamental, tendo em conta o fato de a nossa
juventude estar cada vez mais conectada e a mobilidade virtual mais aprimorada. Espaço
virtual esse, tela de grandes constrangimentos e provedor de consequências imensuráveis

à vida de crianças e adolescentes tanto vítimas quanto propulsores dessa modalidade de
ataque terrível que é tema deste Minicurso.

A apresentação de vídeos e relatos da ocorrência do fenômeno, nessa perspectiva,
faz-se necessária, posto que possibilita aos participantes perceber e analisar de forma mais
incisiva o cometimento do exercício em questão, para, desse modo, discutir e dialogar com
a equipe multidisciplinar do NEDDIJ.

Pretende-se, portanto, contribuir para maiores esclarecimentos quanto à temática,
buscando refletir sobre atitudes e comportamentos que caracterizam a “pornografia da
vingança”. Tem-se o propósito de destacar as consequências do fenômeno tanto para quem
é ofendido quanto para quem ofende, enfatizando quais as ações e medidas necessárias
para extirpar tal prática tão agressiva da realidade da nossa juventude. Por fim,
conscientizar todos sobre seus deveres e direitos com relação ao próximo, sendo
responsabilidade de cada um preservar a integridade moral e física do outro, sobretudo, no
que concerne à proteção das crianças e adolescentes.

Resultados

A equipe do NEDDIJ ao oferecer o presente minicurso espera proporcionar aos
participantes um espaço de debates e discussões, de forma que se possibilitem maiores
esclarecimentos acerca da temática, ainda pouca tratada, tal como seus principais
determinantes, consequências e os modos de prevenir a prática da “pornografia da
vingança”.

Considerações Finais
O Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ
apresenta no município de Foz do Iguaçu fundamental contribuição, tendo como função

garantir os direitos da criança e adolescente, bem como colaborar com estudos, pesquisas
e esclarecimentos acerca dos direitos constituídos no Estatuto da Criança e Adolescente –
ECA.

Para a efetivação da finalidade do projeto, o NEDDIJ, por meio da integração entre
Direito e Pedagogia, realiza, além do atendimento aos adolescentes em conflito com a lei,
ações externas preventivas, tais como palestras em escolas, eventos destinados à garantia
do processo de escolarização das crianças, bem como produções científicas as quais
visam a contribuir com o meio acadêmico com publicações concernentes à infância e à
juventude.

Diante desse cenário, tendo em conta as aplicações do Núcleo, intenta-se com este
Minicurso estender as possibilidades das pesquisas e estudos realizados pela equipe do
NEDDIJ ao meio acadêmico e a sociedade em geral participante do XVII Seminário de
Extensão da UNIOESTE – SEU.
Forma(s) de contato com a ação
O Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ está
situado no Fórum de Foz do Iguaçu/ Paraná, localizado na AV. Pedro Basso, 1001, Alto
São Francisco. Horário de atendimento: 12h às 18h. E-mail: neddijfoz2017@gmail.com.
Fone: (45) 3029-4596.

NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE: REFLEXÕES ACERCA DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI
E A IMPUNIDADE
Elizangêla Tremea Fell918 (Coordenadora do NEDDIJ)
Carla Liliane Waldow Esquivel 919 (Coordenadora Pedagógica)
Participantes: Angelica Cristina Henick 920, Amanda Beatriz Louris 921, Diego Rafael
Michelon Herzog922, Êdile Marina da Costa Bonetti 923, Luciane Conceição Bornancin
Gonçalves 924, Mônica Grazieli Lopes 925, Miriam de Carli Souza926, Patric Barbosa de
Abreu 927, Rosana Camila Ruch928, Valdecir Daniel Passarini de Oliveira929

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Linha de Extensão: Infância e Adolescência
Modalidade: (Minicurso)
Palavras-chave: NEDDIJ; Ato Infracional; Adolescente.
Resumo
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A presente proposta de minicurso é intitulada “Núcleo de Estudos e Defesa dos
Direitos da Infância e Juventude: Reflexões acerca do adolescente em conflito com a lei e
a impunidade”, realizada pelo Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e
Juventude – NEDDIJ de Marechal Cândido Rondon/PR. Objetiva-se expor a problemática
do sentimento de impunidade que a sociedade tem com relação à punição do adolescente
infrator, demonstrando seu caráter pedagógico e a sua aplicação na prática.
Apresentação
O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ,
localizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus Marechal
Cândido Rondon, tem como objetivo garantir e defender os direitos das crianças e
adolescentes, por meio da interação da equipe multidisciplinar (Direito e Pedagogia),
proporcionando-lhes a defesa dos seus direitos eventualmente ameaçados ou violados.
A equipe jurídica, constituída por dois advogados recém-formados, quatro bolsistas
graduandos em Direito e uma Coordenadora da área, realizam ações judiciais como
adoção, busca e apreensão, investigação de paternidade, cumprimento de sentença,
alimentos, homologação de acordo extrajudicial, modificação e regulamentação de guarda
e de visitas, mandado de segurança, de modo geral, promove a defesa de adolescentes
em conflito com a lei, bem como a promoção de ações que determinem a proteção daqueles
que estejam em situação de risco.
A equipe pedagógica, constituída por uma pedagoga recém-formada, uma bolsista
graduanda de pedagogia e uma Coordenadora, realiza atividades nas escolas com o intuito
de promover às crianças e aos adolescentes o conhecimento e maiores esclarecimentos
acerca dos direitos e deveres instituídos no Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, bem
como aos professores e funcionários das escolas, aos familiares e, de uma forma geral, a
rede de proteção. Dessa maneira, realiza palestras, oficinas e minicursos sobre as
diferentes temáticas relacionadas à defesa desse público jovem.

Tendo em vista os objetivos do Núcleo, o minicurso tem como proposta apresentar
uma análise acerca do processo histórico e evolutivo dos direitos das crianças e dos
adolescentes, a legislação correspondente, os direitos específicos, a abordagem do ato
infracional, seu conceito, o procedimento de apuração, bem como uma análise acerca dos
aspectos, fatores de risco e vulnerabilidades dos adolescentes que cometem ato infracional.
Outro fator a ser destacado é a respeito das medidas socioeducativas em espécie,
esclarecendo assim, a sua definição, a instrumentalidade e a precariedade destas,
objetivando ainda, apresentar e esclarecer a classificação das medidas, sendo elas: de
advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade
assistida, medida de semiliberdade e de internação, destacando ainda essas medidas
segundo a abrangência pedagógica, caracterizada pela utilização de diferenciados
recursos destinada a suprir o déficit apurado, cumprindo a meta desejada (ROSSATO,
LÉPORE, CUNHA, 2011).
Salienta-se que a medida de maior abrangência pedagógica é a internação, na qual
é restringida a liberdade do adolescente em prol da sua ressocialização. De acordo com
Rossato, Lépore e Cunha (2011) essa medida somente é justificável em casos
excepcionais, tendo em vista que a retirada do adolescente do ambiente familiar é a ultima
medida a ser tomada pelo Estado.

Procedimentos Adotados
Para a realização do minicurso será organizada uma sala com multimídia para
os debates, explicações e discussões acerca da temática. Objetivando a interação dos
participantes, a equipe realizará dinâmicas, discussões sobre filmes e relatos de casos
ocorridos.
O público alvo não será específico, considerando que a temática do minicurso é de
interesse coletivo, ressaltando-se, entretanto, que é de especial importância à participação
de pessoas envolvidas cientificamente ou por meio do trabalho com os direitos da criança

e do adolescente. Limita-se, porém, que o público seja composto por até 30 (trinta)
participantes.

Resultados

Objetiva-se apresentar para o público que o sentimento de impunidade surge pela
falta de conhecimento a respeito das medidas impostas ao adolescente e ao antigo padrão
de pensamento que condizia com o Código de Menores, no qual negava ao adolescente o
seu caráter de sujeito de direitos, fazendo com que a família, a sociedade e o Estado não
o tratassem como pessoa com condições peculiares para o seu desenvolvimento.
Ressalta-se que os direitos que as crianças e adolescentes possuem atualmente é
resultado de muitas lutas e embates, nesse sentido, para compreendê-los é preciso analisar
seu percurso histórico de acordo com as modificações que ocorreram na sociedade ao
longo do desenvolvimento, levando em conta fatores políticos, econômicos e sociais.
Logo, o minicurso permitirá o conhecimento acerca de todo o processo punitivo ao
adolescente, que difere da punição de um adulto, dando enfoque ao seu caráter pedagógico
e apresentando uma reflexão a respeito da aplicação das medidas socioeducativas em
espécie, demonstrando que ao contrário do que a sociedade pensa, a deficiência da
aplicação das medidas, ao inverso de tornar o adolescente impune, acaba punindo além do
que deveria, ferindo, inclusive, a dignidade dessas pessoas que estão em fase especial de
desenvolvimento.

Considerações Finais
O Núcleo de Estudos e Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ vêm
apresentando na Comarca de Marechal Cândido Rondon um papel importante tendo como
função garantir os direitos da criança e adolescente, bem como contribuir com estudos,
pesquisas e esclarecimentos acerca de temáticas como os direitos constituídos no Estatuto
da Criança e Adolescente – ECA, estando entre estes o direito a um processo de apuração

de Atos Infracionais que o compreenda como sujeito em situação peculiar de
desenvolvimento, pois ainda tem seu crescimento físico, mental, moral e social em fase de
construção, rumo ao amadurecimento.
Assim, tendo em vista a importância e o espaço que o Núcleo vem ganhando,
intentamos com o minicurso ora apresentado estender nossas pesquisas e estudos para o
meio acadêmico, bem como para a sociedade em geral presente no XVI Seminário de
Extensão da UNIOESTE – SEU, oportunizando aos participantes ampliar o horizonte de
compreensão, além de apresentar orientações fundamentais acerca da temática discutida
tendo em vista a extrema necessidade de não limitar as abordagens a uma análise
superficial.

Forma(s) de contato com a ação
O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ está
situado a Rua Pernambuco, 1777, UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon.
Horário de atendimento: 8h às 12h e 13h às 17h. E-mail: neddij.mcr@hotmail.com. Fone:
(45) 3284-7854.
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SOFTWARE LIVRE PARA EDIÇÃO DE ÁUDIO, IMAGENS E VÍDEOS: UM
TUTORIAL PARA INICIANTES EM CONTEÚDOS MULTIMÍDIA
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Área Temática: Comunicação
Linha de Extensão: Formação de Professores
Modalidade: Minicurso
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo apresentar um tutorial para docentes iniciantes
na manipulação de software gratuitos para edição de áudio, imagens e vídeos. Serão
empregados diferentes softwares gratuitos como Audacity, CamStudio, Photoscape,
Windows Movie Maker, VLC e Format Factory. A metodologia utilizada consistirá na criação
e edição de um vídeo exemplo, onde serão exploradas as funcionalidades dos softwares
citados. Para facilitar as atividades da oficina os participantes contarão com o apoio de
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graduandos dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia Agrícola do Campus
Cascavel.

Apresentação

Professores de diversas modalidades têm denunciado inúmeras dificuldades em
ensinar. Entre as denúncias, predominam as afirmativas de que os alunos não tem
interesse pelo conteúdo escolar, e de que existe uma defasagem entre o que o aluno sabe
efetivamente e o que consta nos currículos escolares. Alguns professores afirmam que esta
dificuldade é resultado de indisciplina escolar, reflexo da pobreza e da violência que cerca
o ambiente social dos grupos economicamente e culturalmente desfavorecidos.
Por outro lado, interrogando os alunos, é frequente o desabafo de que a sala de aula
é muito desgastante, de que não entendem o professor, e de que não sabem porque tem
que aprender determinados conteúdos. Reclamam do autoritarismo e da qualidade das
aulas.
Independente da correção desta ou daquela opinião, é fato que uma parte dos alunos
reprova ou abandona a escola. Entre os vários desencontros no processo de ensino e
aprendizagem, surge na comunidade escolar a crença de que as atividades lúdicas e o
reforço escolar podem contribuir para sanar parte do problema.
Conhecedores dessa problemática propôs-se a realização desta oficina, que visa
utilizar as TICs, baseadas em software livre e/ou gratuitos, para criar e editar vídeos, com
o intuito de utilizar as novas mídias no ensino. Cada vez mais estão disponíveis, em sala
de aula, dispositivos capazes de reproduzir conteúdos em vídeo, sejam computadores com
projetos ou televisores com capacidade multimídia.
O que não está disponível para os docentes da rede pública são cursos de formação
continuada, que os capacitem para dominar o uso deste ferramental e que podem auxiliálos na realização de suas atividades, tornando as aulas mais atraentes para seus alunos.

Procedimentos Adotados

Nesta oficina a metodologia utilizada será a apresentação de conteúdos através do
uso de slides e interações diretas com o computador, através da execução das etapas do
tutorial proposto. O conteúdo será apresentado com o auxílio de projeto multimídia
enquanto os alunos replicam as atividades usando computadores de um laboratório de
informática. A duração da oficina será de 4 h/a.
Inicialmente serão apresentados os softwares utilizados durante a oficina, apontando
sites de onde poderão ser baixados e posteriormente instalados em seus computadores de
uso pessoal.
Na sequência será construído um vídeo exemplo, utilizando os seguintes softwares:
1) Audacity v2.1.3 (Audacity Team, 2017): editor de audio;
2) CamStudio v2.7.2 (CamStudio, 2017): captura de tela em vídeo;
3) PhotoScape v3.6.3 (PhotoScape, 2017): editor de imagens;
4) Windows Movie Maker (Microsoft, 2017): editor de video;
5) Format Factory v4.0(Free Time, 2017): conversor de áudio e vídeo;
6) VLC Media Player v2.2.6 (VideoLAN Organization, 2017): player de áudio e vídeo.

Resultados

Espera-se, com esta oficina, despertar o interesse dos participantes para o uso das
TICs como instrumento de preparação e edição de vídeos. Posteriormente estes
professores, conhecedores do processo, poderão preparar suas próprias videoaulas, no
intuito de auxiliar no processo de ensino aprendizagem, tornando-as mais atrativas e em
consonância com o perfil atual dos alunos.

Considerações Finais
O efetivo aprendizado é o que se espera da relação professor/aluno. Para que este
objetivo seja alcançado com os jovens desta geração, devem-se explorar os recursos das

TIC, levando para a sala de aula conteúdos em outras mídias, para além dos meios
tradicionais como cartazes, giz e quadro.
A Internet é a maior fonte de informação “sistematizada” da humanidade; nela podem
ser encontrados praticamente todos os conteúdos escolares em vídeo. Quando este vídeo
apresentar problemas conceituais, áudio em outro idioma ou outra falha que impeça sua
aplicação direta na sala de aula, o professor, com o conhecimento adquirido neste
minicurso, poderá editá-lo adequando-o ao seu ambiente escolar. Nos casos de não existir
um vídeo adequado para um conteúdo qualquer pode, então, criar uma videoaula nova.

Forma(s) de contato com a ação

Colegiado de Ciência da Computação
Prof. Adair Santa Carina
Rua Universitária, 2069
Jd. Universitário, Cascavel – PR
CEP: 85814-110

Fone: (45)3220-3267
E-mail: asc@unioeste.br.
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SOLO NA ESCOLA: POPULARIZANDO O CONHECIMENTO CIENTÍFICO
SOBRE A CIÊNCIA DO SOLO POR MEIO DE EXPERIMENTOS DIDÁTICOS E
PRODUÇÃO ÁUDIO VISUAL
Anderson Sandro da Rocha936 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Amanda Ortega937, Leonardo A. Delgado938, Micheli Ferreira939,
Tainá Lammel940,

Área Temática: Meio Ambiente
Linha de Extensão: Ensino
Modalidade: Minicurso
Palavras-chave: Experimentos pedológicos, Extensão, Ensino.
Resumo

Diante da necessidade de compartilhar o conhecimento relacionado a conservação
dos solos, foi desenvolvido o projeto de extensão: “O Solo na Escola”, cujo principal objetivo
consiste no desenvolvimento e apresentação de experimentos pedagógicos e materiais
didáticos para alunos do ensino básico até superior. Ambos os experimentos abordam os
conteúdos referentes à formação do solo, sua propriedade e sua conservação. A divulgação
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das atividades desenvolvidas no projeto ocorre por meio visitas técnicas divididas em duas
etapas, sendo a primeira com a apresentação de um vídeo informando de forma sucinta a
importância do solo e os cuidados que são necessários para sua preservação e a segunda
voltada a apresentação de forma didática de diferentes tipos de solos, minerais e rochas.
Nesse sentido, o presente trabalho busca ressaltar a expansão dos experimentos e
atividades do projeto, tais como a ampliação da bancada de rochas, a execução da prática
de erosão, a elaboração de filtro natural para contaminantes em solos, bem como a
produção vídeos didáticos abordando a importância do solo no meio urbano e rural, além
da criação de uma página oficial e um panfleto com informações relevantes sobre o projeto.
Como resultado, foi possível atender um público de 143 pessoas, abrangendo 129 alunos
do ensino básico e 14 acadêmicos de outras Instituições de Ensino Superior.

Apresentação

A realização da experimentação pedológica durante as aulas como instrumento de
ensino é muito importante, tendo em vista que os alunos passam a analisar certos contextos
e reestruturam seus raciocínios como se fosse parte dos próprios experimentos. Sendo
assim, fica muito mais acessível uma transformação no pensamento em toda a sociedade
(GASPAR, 2009).
A aprendizagem sobre o que é o solo, como ele funciona e sua aplicabilidade
fica muito mais interativa e lúdica, utilizando-se de vídeos como meios de difusão de
informação, sendo que também tem grande destaque na aprendizagem do indivíduo. De
acordo com Santos & Kloss (2010) as mídias audiovisuais podem ser usadas como recurso
para educar, interagir e contribuir para o aprendizado e o conhecimento das pessoas.
Por intermédio da universidade, a elaboração de projetos extensivos vem
sendo muito importante, pois possibilita uma troca de valores, por meio da comunidade e
dos universitários que participam de ações como essas (SCHEIDEMANTEL et al., 2004).
O objetivo do projeto foi promover a elaboração de novos recursos audiovisuais e
experimentos pedológicos, bem como apresenta-los para alunos e professores de

diferentes níveis da educação, visando contribuir para a formação e educação ambiental
dos mesmos.

Procedimentos Adotados

Para a realização do projeto, este foi subdividido em duas etapas, para uma melhor
organização e desenvolvimento das atividades. Na primeira etapa, houve o planejamento
das ações a serem desenvolvidas pelo grupo ao longo do semestre e foram confeccionados
novos experimentos para compor o acervo didático do projeto: o experimento de erosão do
solo e o de filtração de água. Foi decido que seria criado um vídeo de curta metragem, para
reproduzir no início das visitas, abordando a importância do solo no meio urbano e no meio
rural e as implicações de seu uso e ocupação inadequados. Ainda nesse período, foram
doados exemplares de rochas e minerais, ampliando a coleção já existente. E por fim, com
o intuito de dar maior visibilidade ao projeto e divulgar todas as atividades desenvolvidas
pelos integrantes, criou-se uma página no Facebook e um panfleto com informações
relevantes sobre o projeto. Na segunda etapa, houve a divulgação e convite da comunidade
de Medianeira e de cidades vizinhas - escolas públicas e privadas, instituições de ensino
superior (IES), - por meio das redes sociais e dos panfletos. As visitas continuaram a ser
realizadas no laboratório de solos da UTFPR, campus Medianeira, onde foram
apresentados os experimentos pedológicos, tanto dos semestres anteriores, quanto os
recentemente confeccionados.

Resultados
O desdobramento da primeira etapa resultou em uma variedade maior de
experimentos práticos, uma produção áudio visual e um acréscimo na diversidade de
rochas e minerais do acervo do projeto. O laboratório de solos da UTFPR – Campus
Medianeira, continuou sendo o ponto de encontro e realização das visitas.

O simulador de erosão hídrica do solo foi produzido através de materiais reutilizáveis,
como a garrafa de polietileno de alta densidade – PEAD, no qual foi colocado solo do
horizonte A na mesma proporção e plantando grama em uma das garrafas com solo, na
outra foi posto matéria orgânica como folhas de árvores e a terceira garrafa permaneceu
somente com solo, como é possível analisar na Figura 1.

Figura 1 – Simulador de Erosão Hídrica do Solo.

A realização dessa prática, representando o comportamento erosivo em diferentes
ambientes, tanto vegetados quanto descobertos de matéria-orgânica, foi de suma
importância para uma melhor visualização de como funciona todo esse processo no
ambiente. Sendo que, na garrafa que continha grama, a água infiltrou melhor, devido o
auxílio das raízes no processo e escoou sem carregar praticamente nenhuma partícula de
solo. Já na garrafa com folhas de árvore, boa parte da água infiltrou, mesmo na ausência
das raízes no processo, porém com folhas recobrindo a superfície, sendo que a água
carregou uma pequena parte das partículas do solo. E na última garrafa, é possível
observar que a água infiltrou muito pouco, devido à formação de uma pequena película
causada pela agregação das partículas na superfície do solo, sendo arrastado grande
quantidade de partículas do solo.

Foi confeccionado também, um filtro natural, no qual foram colocados diferentes
materiais em diversas camadas e com granulometrias distintas, caracterizando cada tipo
de material, podendo ser observado na Figura 2. Para a sustentação de todos os materiais,
foi colocado na camada inferior a brita 2, em seguida, foi adicionada a brita 1 e em logo
acima pedrisco, para preencher ainda mais os vazios contidos entre as rochas. Logo
depois, colocou-se camadas de areia grossa, areia fina e areia grossa novamente, sendo
que nessas camadas é possível observar que a filtração tem maior eficiência, pois é aí que
ocorre a remoção de boa parte do material particulado contido na água a ser filtrada. A
última camada (superior) foi de pedrisco, tendo por função, diminuir a velocidade da água
que chegava nas camadas de areia para ser filtrada, proporcionando uma vida útil maior do
filtro natural.

Figura 2 – Filtro Natural.
A utilização do filtro natural, possibilitou uma maior compreensão e visualização do
funcionamento dos filtros, nas estações de tratamento de água, uma vez que ele elucidou
de maneira satisfatória, a filtração de partículas suspensas presentes na água.
Quanto a bancada contendo amostras rochosas e de diferentes minerais, esta foi
ampliada consideravelmente por meio de doações feitas à instituição, tais amostras

auxiliaram positivamente na visualização das diferenças presentes entre cada uma delas
(figura 3).

Figura 3 – Novas amostras de bancada.
Buscando a ampliação de recursos didáticos que podem ser utilizados no
ensino básico, estão sendo realizadas filmagens e animações para produção áudio visual
abordando a importância do solo no meio urbano e rural. Os vídeos serão breves e
sucintos, e apresentarão temas a respeito do que é o solo; a utilização do solo no meio
rural e urbano; os problemas advindos de seu manejo inadequado e ações para amenizar
e resolver esses problemas.

As explicações de cada experimento e da bancada de rochas e minerais, teve em
média, duração de 15 minutos cada, sendo que ao final de cada explicação os alunos
poderiam fazer questionamentos sobre o conteúdo abordado, ou então contribuir com seu
conhecimento a acerca do assunto. A Figura 4, mostra uma visita realizada durante a
segunda etapa do projeto.

Figura 4 – Exposição da bancada de rochas e minerais e realização dos
experimentos práticos
Assim, o projeto atendeu, na segunda etapa, um total de 143 alunos, sendo 129
provenientes de colégios públicos de Medianeira, e 14 de uma IES. A Tabela 1 mostra
detalhadamente quais foram as instituições visitantes e seu respectivo número de
participantes.
Tabela 1 – Instituições participantes do Projeto Solo na Escola
Instituição Participante

Número de participantes

Olavo Bilac

103

UTFPR – Campus Campo
Mourão

14

Naira Fellini

26

Total

143

Considerações Finais

A ampliação do número e da qualidade dos experimentos realizados em laboratório,
com os alunos das escolas e instituições atendidas, foi de grande importância para o
presente projeto, pois além de facilitar a abordagem e explanação sobre os tipos de solos,
relevância e origem de cada um deles, seu manejo adequado de acordo com a classe em
que se enquadra, entre outros assuntos dentro do contexto trabalhado, ainda conseguiram
despertar com maior eficiência a curiosidade do público alvo. Ou seja, o objetivo de trazer
novos experimentos foi alcançado, considerando que a finalidade era justamente avivar o
interesse de tais alunos por esse assunto tão importante e presente na vida da população.
A intenção dos participantes do projeto, é continuar inovando a partir de novas
explicações, experimentos e mídias audiovisuais, a fim de enriquecê-lo cada vez mais e
consequentemente disseminar de maneira exponencial, o conhecimento entre estudantes
de escolas públicas da comunidade, como também de universitários visitantes e até mesmo
entre os próprios acadêmicos da UTFPR.

Forma(s) de contato com a ação
O contato com os autores é possível pela da página do Facebook “Solo na Escola –
UTFPR Medianeira” ou pelo email: solonaescola.utfprmd@gmail.com.
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Resumo
A proposta da oficina sobre a cultura indígena apresentada para a comunidade
acadêmica e externa apresenta-se como necessária e fundamental para a compreensão
dos direitos dos povos indígenas a partir da dimensão dos direitos humanos. O Povo
Guarani na região oeste do estado paranaense vive hoje, em sua maioria, em territórios
não demarcados e essa condição resulta em outras diversas violações de direitos, como

946

Pedagoga, Mestra pelo Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável,

professora da escola indígena na aldeia Tekohá Marangatu, Guaíra- PR.
947

Cacique da Aldeia Tekohá Yhovy, município de Guaíra- PR e integrante do Projeto de Extensão

Ações socioambientais em defesa dos direitos dos povos indígenas: a Comunidade Indígena Tekoha Yhovy
localizada no Município de Guaíra – PR
948

Vice- Cacique e professora da Aldeia Tekohá Yhovy, município de Guaíra- PR e integrante do

Projeto de Extensão Ações socioambientais em defesa dos direitos dos povos indígenas: a Comunidade
Indígena Tekoha Yhovy localizada no Município de Guaíra – PR
949

Assistente Social pela UNIOESTE. Pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas

Ambientais e Sustentabilidade (GEPPAS) e do Grupo Interdisciplinar e Interinstitucional de Pesquisa e
Extensão em Desenvolvimento Sustentável (UNIOESTE). Mestre e Doutoranda em Desenvolvimento Rural
Sustentável (PPGDRS), pela UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon.
950

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro do projeto de Extensão Ações socioambientais em defesa dos direitos dos povos
indígenas: a Comunidade Indígena Tekoha Yhovy localizada no Município de Guaíra – PR.

por exemplo, o não acesso as políticas sociais básicas. Nesse sentido, a Universidade,
através do ensino, pesquisa e extensão tem a possibilidade de contribuir para melhorias
nessa realidade.

Apresentação

O território, língua, espiritualidade, arte são elementos fundamentais para a
preservação do patrimônio cultural dos povos indígenas. Descritos em diversas leis,
estatutos, declarações, etc, essa preservação do patrimônio é direito dos indígenas e deve
ser cumprido, garantido pelo União. No entanto, a realidade dos povos indígenas em todo
o país é extremamente delicada, as demarcações de terras foram suspensas, é crescente
o número de assassinatos e suicídios de indígenas e os serviços de atendimento aos
direitos básicos estão precarizados. Na nossa região, oeste do Paraná, essas condições
de vida foram avaliadas e apresentadas pelo Ministério Público Federal no ano de 2013.
De modo geral, não temos o conhecimento dessa realidade, seja pelo descompromisso da
mídia brasileira, poucas produções teóricas ou mesmo a disponibilidade de acesso as
produções já existentes, preconceitos, etc. É possível desenvolver ações que de modo
imediato ou a longo prazo podem melhorar a realidade dos povos indígenas, como por
exemplo, atividades de pesquisa e extensão universitária. Citamos o projeto de extensão
Ações socioambientais em defesa dos direitos dos povos indígenas: a comunidade
indígena Tekohá Yhovy, (território não demarcado) localizada no município de Guaíra-Pr,
desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial, do curso de Serviço Social da Unioeste
campus Toledo que, desde do ano de 2014 vem desenvolvendo atividades relacionadas ao
meio ambiente e direitos humanos. Uma das ações mais importantes já realizadas foi a
construção de uma escola dentro da aldeia, contribuindo para o desenvolvimento das
atividades da extensão e espaço para que as crianças, jovens e adultos indígenas tenham
aula de Guarani. Do mesmo modo, a proposta de uma oficina sobre a temática indígena
dentro do espaço da universidade contribui para que se dê visibilidade aos povos indígenas,
permite que os indígenas participem das atividades, promove a aproximação com o espaço

acadêmico que futuramente pode ser ocupado por esses indígenas e a difusão de sua
cultura e, garante a autonomia para que possam apresentar para a comunidade acadêmica
seu modo de vida e a realidade que vivem.

Procedimentos Adotados

Para a realização da Oficina sobre a temática indígena, será realizado o convite para
lideranças indígenas e professores (as) indígenas. Compreendemos que o espaço da
oficina deve garantir a participação desses sujeitos, respeitando a representatividade e a
visibilidade, elementos fundamentais quando se discute a partir da concepção de direitos
dos povos indígenas. Será proposto para que os indígenas apresentem durante a oficina
alguns aspectos relacionados ao modo de vida Guarani (cultura, religião, música,
artesanato, língua, concepção de território, medicina tradicional) e a atual realidade da
comunidade indígena, dificuldades de estar em território não demarcado, violências
sofridas e o difícil acesso às políticas sociais. Será convidada uma professora da escola
indígena da aldeia Tekohá Marangatu, mestre em Desenvolvimento Rural Sustentável pela
Unioeste campus Marechal Candido Rondon para que possa contribuir com a oficina
dialogando sobre os avanços e desafios, pedagógicos e estruturais da educação indígena
no município de Guaíra- Pr. Teremos também um momento de interação com o grupo
através da confecção de filtro dos sonhos, artesanato da cultura indígena. Pretende- se que
a oficina seja um espaço de diálogo entre as diversas áreas do conhecimento científico da
universidade e do conhecimento tradicional dos indígenas.

Resultados

A partir da aproximação com o projeto de extensão na comunidade indígena
podemos destacar a importância do diálogo para a organização das oficinas mensais e da
troca de saberes. Algumas oficinas são ministradas pelos (as) acadêmicos (as) e outras
pelos indígenas, possibilitando maior dinamicidade para o projeto. Os diálogos foram

construídos através de temas e documentos, Estatuto da Juventude, Agenda 21, Saúde
Mental e prevenção de suicídios, Educação Ambiental, Agricultura Indígena, saberes da
medicina tradicional, etc. Deste modo, esta proposta de Oficina para o Seminário de
Extensão da Unioeste proporcionará um novo local para a continuidade do diálogo com os
indígenas, e possibilitando que outros membros da comunidade acadêmica possam
participar e contribuir para a construção do conhecimento.

Nova escola indígena na Aldeia Tekohá Yhovy- Guaíra-PR

Considerações Finais

Consideramos positiva a Oficina temática sobre a cultura indígena proposta pelo
Programa de Educação Tutorial do curso de Serviço Social, Sala de Estudos e Informações
em Políticas Ambientais e Sustentabilidade – SEIPAS, e Grupo de Estudo e Pesquisa em
Políticas Ambientais e Sustentabilidade –GEPPAS, tendo em vista que as atividades

realizadas através do Projeto de Extensão na comunidade indígena Tekohá Yhovy têm sido
avaliadas de modo positivo pelas lideranças de demais membros.
É preciso que a Universidade seja propositora desses espaços de construção do
conhecimento científico e da preservação dos saberes tradicionais compreendendo a partir
da ótica dos direitos humanos a necessidade dessas ações que se destacam em um
cenário de negação dos direitos desses povos tradicionais. De acordo com o Plano
Nacional de Direitos Humanos (2010) é necessário que as Instituições de Ensino Superior
elaborem de metodologias pedagógicas de caráter transdisciplinar e interdisciplinar para a
educação em Direitos Humanos, como por exemplo, projetos de extensão.
Forma(s) de contato com a ação
Programa de Educação Tutorial PET Serviço Social – Fone: (45) 33797000 – ramal:
7115 - Unioeste/Toledo. E-mail tutora: mroesler@certto.com.br; marliroesler@hotmail.
Fone: (45) 9 99721937
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A TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO UM DOS INSTRUMENTOS MEDIADORES
DOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZADO DE ALUNOS CEGOS E DE
BAIXA VISÃO
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Participantes: Vandiana Borba Wilhelm952,
Área Temática: Educação
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Palavras-chave: abordagem sócio-psicológica; informática acessível; alunos
cegos e de baixa visão.

Resumo

A presente oficina visa ao aprofundamento teórico na abordagem sócio-psicológica
de Vigotski, ao conhecimento de alguns softwares utilizados por alunos cegos e de baixa
visão, os quais constituem a informática educacional acessível, servindo como
instrumentos mediadores dos processos de ensino e de aprendizagem, contribuindo com a
formação dos professores da Sala de Recursos Multifuncional, com professores e
pedagogos do ensino comum. Espera-se como resultado a promoção da inclusão escolar.
Apresentação
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A formação continuada dos professores do atendimento educacional especializado AEE e do ensino comum que trabalham com alunos cegos e de baixa visão inclusos no
sistema educacional, no que tange à abordagem sócio-psicológica em relação à área da
informática acessível, é o objetivo do Programa de Educação Especial da Unioeste –
campus de Cascavel, Paraná, ao qual o projeto de extensão se vincula.
No campo da tecnologia, destaca-se que segundo Radabaugh apud Gasparetto
(2012, p. 160), a "tecnologia facilita a vida das pessoas sem deficiência, no entanto, para
as pessoas com deficiência, ela torna as coisas possíveis".
Com a finalidade de enfatizar a importância do desenvolvimento tecnológico e seu
acesso por parte de todos os indivíduos, desenvolvimento este que é resultado do trabalho
humano, não se pode deixar de ressaltar as contradições da sociedade capitalista, que em
decorrência de sua lógica, inviabiliza o pleno acesso destes bens sociais a uma parte
significativa da classe trabalhadora.
Parafraseando Galvão Filho (2012), o conceito de tecnologia assistiva refere-se à
conquista de uma maior independência, de maior desenvolvimento do ser humano
enquanto sujeito de seus processos e de importante apoio no contexto da inclusão escolar,
ao passo que pode ser utilizada como mediadora, instrumento, ferramenta para a atividade
autônoma da pessoa com deficiência.
Como definição, no caso da área visual, a tecnologia assistiva abarca diversos
recursos: máquina de datilografia Braille, reglete, punção, sorobã, impressora Braille,
diferentes formatos de lupas, bengala, adaptações simples que possibilitam ao aluno com
deficiência visual o acesso ao conteúdo escolar, como representações gráficas em relevo,
materiais com caracteres ampliados, infinidade de possibilidades que o professor do AEE
em conjunto com o docente da sala em que o aluno está incluso podem pensar juntos e
viabilizarem acessos, favorecendo com isto a apropriação do conhecimento científico.
De todo o aparato tecnológico, o recorte deste estudo voltou-se para os softwares
que são utilizados por pessoas cegas e de baixa visão, realçando-se que

Os recursos de informática são fundamentais para o estudo, lazer, pesquisa e
trabalho, favorecendo a independência e autonomia das pessoas com deficiência visual. O
acesso aos softwares ampliados, sonoros e à internet promove a pessoa com deficiência
visual, incluindo-o na era digital, favorecendo as relações interpessoais, a comunicação
independente nas atividades de leitura e escrita além das atividades escolares e
profissionais (GASPARETTO et al apud GASPARETO, 2012, p. 166).
Por reconhecer a relevância que a denominada informática acessível, mais
recentemente caracterizada na Instrução n° 06/2016 do Estado do Paraná por informática
educacional acessível, pode possibilitar para as pessoas cegas e de baixa visão no que
concerne a especificidade deste estudo, isto é, na condição de instrumento auxiliar para
acesso aos conteúdos escolares e a realização das atividades curriculares, em linhas gerais
especificam-se alguns elementos dos três softwares gratuitos para download e uso que
serão trabalhados no curso de informática como expressão da concretização do projeto de
intervenção pedagógica, sendo eles o software Mecdaisy, o Programa Dosvox e o leitor de
tela do Windows NVDA.
Cabe também registrar a existência de outros softwares que funcionam como leitores
de tela do Windows, a exemplo do Virtual Vision e do Jaws, todavia, os mesmos carecem
de pagamento para terem as licenças liberadas
O Programa Dosvox, já em sua versão 5.0B (2016), desde seu lançamento na
década de 1990 caracteriza-se como um programa que a partir de síntese de voz,
atualmente possibilita às pessoas com deficiência visual o acesso a inúmeros aplicativos,
a exemplo do correio eletrônico, do programa de pesquisa no Youtube, aos dicionários, ao
editor de texto, aos jogos pedagógicos, dentre outros recursos, atingindo aproximadamente
80 mil usuários.
Outro software livre é o leitor de tela do Windows NVDA (Non Visual Desktop
Access), que traduzindo para a língua portuguesa significa acesso não visual ao ambiente
de trabalho, o qual teve seu lançamento no ano de 2006.

A partir de voz sintetizada, o NVDA faz a leitura da tela do Windows e possibilita o
acesso por parte de pessoas cegas e de baixa visão aos diversos recursos que estão
disponíveis para uso de pessoas não cegas. Entretanto, em consonância com Carvalho e
Pádua (2015),

Quanto a adaptações, vale a pena ressaltar que as tecnologias para o trabalho são
desenvolvidas de acordo com a necessidade objetiva para a produção das mercadorias,
sempre atendendo a um padrão médio de ser humano, de modo que as pessoas com
deficiência também não estão incluídas nesse plano. Nesse caso, fica factível entender o
porquê de as tecnologias para estes indivíduos sempre estarem à mercê das já existentes
que não lhes são acessíveis; ou seja, as tecnologias para as pessoas com deficiência
sempre vão "atrás" das outras, pois, primeiro surge à tecnologia "acessível" a todos os
produtivos, depois vai se tentar produzir algo que seja adaptável às pessoas com
deficiência restritamente no mercado de consumo (CARVALHO e PÁDUA, 2015, p. 174 –
grifos no original).
Há que se reconhecer a existência de algumas barreiras, podendo-se mencionar a
falta de acessibilidade como quando arquivos são salvos no formato de imagem, mapa
conceitual para interpretar e aspectos que requeriam o uso da visão, a exemplo de localizar
um item na tarja de cor cinza, reforçando a ponderação acima.
Em relação ao Programa Mecdaisy (Digital Acessible Informatión System), foi
lançado no ano de 2009, seu desenvolvimento deu-se com o Núcleo de Computação
Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, tendo como função permitir
o acesso ao livro didático e outros materiais paradidáticos por parte de alunos cegos e de
baixa visão, deste modo sendo definido como um software de acesso ao livro digital falado,
possuindo este formato para preservar os direitos autorais das editoras.
Além de permitir o acesso ao conteúdo por intermédio de síntese de voz, também
possibilita o contraste de cores na tela, o aumento do tamanho da letra e a preservação das
imagens, com descrição delas (http://intervox.nce.ufrj.br e http://portal.mec.gov.br/)

Esses três softwares são instrumentos auxiliares para acesso ao livro didático, às
atividades elaboradas pelos docentes e disponibilizadas em formato digital, para a
realização de provas, tarefas, produções textuais, pesquisas na internet, acesso aos
dicionários, ao corretor ortográfico, à formatação de textos, à impressora, à calculadora,
dentre outros aplicativos, com ênfase à possibilidade de apropriação da cultura por meio da
infinidade de livros hoje disponibilizados para leitura e estudo em formato eletrônico.
Sendo o ensino da informática um dos atributos do professor do AEE da área visual,
bem como face à necessidade deste orientar o professor do ensino comum quanto ao uso
desses recursos tecnológicos em sala de aula e como os mesmos podem aliar a informática
acessível como mediador dos conteúdos escolares, entende-se que o domínio e a
compreensão do significado dessa tecnologia como instrumento auxiliar, trará resultados
insuficientes se a concepção do que é a cegueira e as implicações deste aspecto biológico
na vida social do indivíduo estiverem pautadas em uma perspectiva teórica que somente
realce as debilidades das pessoas com deficiência visual, que não vislumbre outras vias
para o aprendizado e o desenvolvimento.
Precursor da Psicologia Histórico-Cultural, Vigotski nos "Fundamentos de
Defectologia" (1997) discute o que ocorre com a personalidade do indivíduo ao ser
acometido pelo defeito na visão, enfatizando que "a cegueira não é, portanto, somente um
defeito, uma debilidade, senão também, em certo sentido, uma fonte de manifestação das
capacidades, uma força (por estranho e paradoxal que seja!)" (VIGOTSKI, 1997, p. 74).
Superando a concepção conservadora de que a perda da visão transforma os
sujeitos em seres debilitados ou pessoas inválidas, a partir as pesquisas desse autor é
possível a inferência de que muitas limitações acarretadas pela cegueira no meio social
podem ser vencidas, mas que todavia, este processo não se dá de forma espontânea e
natural, requerendo trabalho de conscientização, de estímulos, de um trabalho pedagógico
direcionado, pois de forma mediatizada, as condições materiais de existência influenciam
a vida de todos os indivíduos.
Destaca-se, portanto, que a abordagem sócio-psicológica não pode ser
compreendida descolada da teoria que a alicerça, ou seja, a Psicologia Histórico-Cultural,

uma vez que é esta teoria que explica que o indivíduo não nasce humano, mas se humaniza
por meio das relações sociais que estabelece com outros homens e pela história e cultura
acumuladas.
Estes conceitos basilares da Psicologia Histórico-Cultural servem de fundamento à
tendência pedagógica que vem ao encontro de seus princípios e do referencial teórico que
a sustenta, ou seja, o materialismo histórico dialético, sendo ela a Pedagogia HistóricoCrítica, preconizada por Dermeval Saviani, que valoriza o professor enquanto dirigente do
processo educativo e prima pela mediação dos conteúdos científicos, pois eles são a
expressão da humanização e do elevar intelectual de todos os indivíduos.
É função da escola não só a mediação dos processos para a aquisição da leitura e
da escrita, mas todo um trabalho pedagógico na direção da apropriação dos conteúdos
científicos do currículo escolar, apropriações estas que representam humanização.
Neste aspecto reside a importância da oferta dos serviços especializados nas Salas
de Recursos Multifuncionais na Área da Deficiência Visual. Cabe também ao professor do
AEE no trabalho de contra turno junto ao aluno com deficiência visual ensinar ao estudante
os diversos aplicativos da informática acessível e como vincular este aprendizado para fins
educacionais, ou seja, na realização das tarefas escolares, na realização de pesquisas e o
manuseio do livro didático digitalizado, por exemplo.

Procedimentos Adotados
Pretende-se dialogar com os participantes sobre alguns elementos, dentre
eles, a importância em conhecer o aluno para além do laudo oftalmológico; o significado da
avaliação funcional da visão; a relevância do planejamento (o que o aluno já sabe e do que
ele necessita se apropriar); a forma de se relacionar com o aluno com deficiência visual;
cuidados fundamentais (postura corporal, uso das teclas de referência para digitalizar e
atenção com o mouse, devendo-se focar no uso das teclas de atalho).
Segue a apresentação do Programa Dosvox, que permite às pessoas com
deficiência visual o acesso a diversos recursos da microinformática, dentre estes as

possibilidades de realização das atividades escolares. É possível afirmar que o Dosvox
ainda é o software predominante em relação ao seu uso, haja vista a simplicidade em
manusear determinados aplicativos, bem como na agilidade para a realização de algumas
atividades, dentre elas a leitura e edição de textos.
Sobre o Leitor de Tela do Windows NVDA tem-se que é software livre que
possibilita às pessoas com deficiência visual a ampliação do acesso aos recursos da
informática, tendo em vista que determinados aplicativos e páginas a serem abertas e
utilizadas só se fazem possíveis via Windows. Assim, as atividades compreendem o
conhecimento e manuseio de algumas teclas usuais de atalho do Windows; explicação da
localização e função de teclas que não são habituais para usuários do Dosvox, a exemplo
da janela do Windows = menu iniciar; menu arquivo e menu de contexto/tecla aplicação;
configuração do retorno sonoro/voz sintetizada/sapi e a velocidade da leitura; uso de
pendrive (como identificar o dispositivo; renomear; formatar; localizar o conteúdo para
manuseio e ejetar); folheamento de arquivos; seleção de partes do texto para cópia; cópia
de arquivos e pastas; deletando arquivos; recuperação de documentos da lixeira do
Windows e esvaziamento da lixeira; edição de um novo arquivo do Word (entendendo o
posicionamento do cursor para a escrita, leitura e correção das letras em uma palavra;
formatação do texto); salvamento de documento do Word.

Resultados
Os estudos desenvolvidos sobre a informática acessível para pessoas com
deficiência visual têm subsidiado a formação de professores que atuam tais alunos na
Educação Básica e também no Ensino Superior. A abordagem teórica fundada na
Psicologia Histórico Cultural propicia a compreensão científica a respeito da deficiência. Por
sua vez, a metodologia de oficina e de cursos em laboratórios de informática apresentam
resultados significativos pelo contato direto com os softwares, sua manipulação e,
principalmente, pela presença de profissionais cegos como ministrantes, o que por si só
demonstra a efetividade dos recursos de tecnologia assistiva.

Considerações Finais

O processo de inclusão das pessoas com deficiência na educação ocorre desde as
últimas décadas do século XX, alcançando atualmente presença significativa de alunos com
as mais diversas deficiências. A legislação brasileira, além das leis e decretos específicos,
incorporou na Constituição a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo (ONU) através do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto
de 2009.
Do ponto de vista das condições concretas para o ensino e a aprendizagem das
pessoas com deficiência visual, a tecnologia assistiva é constitui um instrumental de
destaque para o acesso aos conteúdos científicos produzido pela humanidade. O que
complementa essa condição de acessibilidade é a formação dos professores quanto à
compreensão de como se constitui o processo de aprendizagem e desenvolvimento das
pessoas com deficiência visual, para a qual a fundamentação de Vigotski, presente na
Psicologia Histórico Cultural e nos pressupostos da Pedagogia Histórico Crítica, embasa os
estudos e a prática pedagógica com cientificidade e resultados positivos.
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Resumo
A Língua Brasileira de Sinais – Libras propicia ao Surdo a possibilidade de aquisição
de conhecimentos científicos e/ou social, assim propomos esta oficina, onde serão
trabalhados os conceitos sobre cultura, identidade e língua de sinais; tendo como objetivo
ampliar o entendimento dos participantes sobre a acessibilidade para as pessoas surda,
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valorização da cultura que os identifica, experiências compartilhadas por meio da Libras e
de suas identidades.

Apresentação

A concepção clínica-terapêutica que considera a surdez como sendo um
déficit, uma limitação está sendo redimensionada na atualidade, com conhecimentos
referentes a Cultura, Identidade Surda e a Língua de Sinais.
A Língua Brasileira de Sinais (Libras) passou a ser difundida e assumiu especial
valorização a partir da lei 10.436 de 24 de abril de 2002 que em seu artigo 1º legitima a
Libras como

meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e
outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como Língua
Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema
lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um
sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas
surdas do Brasil. (BRASIL, 2002)

Diante do reconhecimento da Libras a comunidade surda pôde embasar-se
legalmente suas exigências acerca da acessibilidade na comunicação e fortalecer suas
lutas pela educação bilíngue, tendo a garantia da Libras como sua primeira língua (L1) e a
língua portuguesa escrita como segunda língua (L2), logo percebe-se a necessidade da
difusão desta para que a pessoa Surda tenha acessibilidade e possibilidade de
comunicação em diversos locais da sociedade.
Sendo a Libras uma língua e não uma linguagem, ressalta-se que possui
peculiaridades distintas da língua portuguesa, pois a primeira trata-se de uma modalidade
visual-espacial, enquanto que a segunda estrutura-se na modalidade oral-auditiva, logo
pensar que língua de sinais resume-se a um aglomerado de gestos e mímicas é um

pensamento errôneo, pois “A pantomima quer fazer com que você veja o “objeto”, enquanto
que o sinal quer que você veja o símbolo convencionado para esse objeto” (GESSER, 2009,
p.21).
Destaca-se ainda que a Libras possui estrutura gramatical distinta e
independente da língua portuguesa exemplifica-se por marcação de tempo, gênero e
estruturação na frase que corresponde aos resultados de estudos linguístico referentes a
uma língua exclusivamente visual.
No que se refere a acessibilidade de comunicação, para que a inclusão educacional
e social da pessoa surda se efetive é importante os agentes participantes terem
conhecimentos relacionados ao processo de comunicação em língua de sinais, bem como
aceitação da cultura e identidade surda, baseada em experiência visuais e distinta da
comunidade ouvinte.
Conhecer todo o processo que envolve o respeito a diferença linguística da pessoa
surda garante a conquista de direitos igualitários, pois Strobel (2009, p. 27) “cultura surda
é o jeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de se tornar acessível e
habitável ajustando-o com suas percepções visuais”, logo é a partir desse entendimento
que a inclusão da pessoa surda na sociedade e no ambiente educacional se desenvolverá.
Fernandes (2015) ao discutir sobre a questão linguística das pessoas surdas
apresenta que pode ocorrer no ambiente escolar uma discriminação, pois ocorre uma
diferença entre a língua utilizada pelos surdos e a língua utilizada na escola. Assim, muitas
vezes ocorrem conforme a autora,

[...]práticas linguístico-discursivas realizadas pela educação escolar, uma concepção
homogeneizante de língua, que desvaloriza os saberes anteriores à escola, que desrespeita
as diferenças e cultura dos grupos não alfabetizados, que ignora o valor do contexto na
construção de significados escritos (FERNANDES, 2015, p. 62).
Com isso, é preciso esclarecer que o mundo da pessoa surda centra-se no visual,
logo adaptações necessárias para a acessibilidade, tais como: legendas, letreiros visuais,
campainha luminosa, mensagens de textos e alguns aplicativos, garantem a sua

autonomia.
O profissional tradutor intérprete de língua de sinais é outro agente indispensável no
processo de acessibilidade na comunicação da pessoa surda. Regulamentada pela lei
12319/2010, em seu artigo 2º destaca que “O tradutor e intérprete terá competência para
realizar interpretação das 2 (duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e
proficiência em tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa.”. Sendo assim,
é indispensável ao intérprete possuir o conhecimento técnico para que suas escolhas
lexicais sejam as mais apropriadas, sendo que o ato de interpretar envolve processos
altamente complexos, e tais decisões dependem de frações de segundos para ser
corretamente encaminhadas e tomadas, por exemplo, em uma interpretação simultânea.
Kelman (2012, p. 55) ao discutir as dificuldades de inclusão de crianças surdas nos
ambientes educacionais por conta da diferença linguística apresenta que “para que crianças
surdas possam compartilhar as práticas culturais do contexto social dos ouvintes, é de
fundamental importância que o mundo semiótico seja mediado de forma adequada”. Ou
seja, é necessário que ocorra interações sociais e comunicativas significativas para que os
surdos consigam compreender e decodificar os significados de símbolos da cultura ouvinte.
Procedimentos Adotados

A oficina será realizada em 4h com atividades que simulem situações de barreiras
na comunicação entre usuários da língua de sinais e usuários da língua oral. Inicialmente
serão apresentados alguns conteúdos teóricos para situar os participantes sobre os
percursos das pessoas surdas no âmbito educacional e social, para dinanimizar a oficina
serão utilizadas técnicas de aprendizagem da língua de sinais e situações que
problematizem a temática proposta. Pretende-se assim, que os participantes possam refletir
sobre atitudes que minimizem possíveis barreiras no processo de inclusão escolar e/ou
social.
Resultados
Pretende-se propiciar aos participantes da oficina a aquisição de novos
conhecimento sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras voltados à interação com a
pessoa surda; bem como difundir a importância da comunicação em língua de sinais e
valorização da comunidade surda com representações distintas de cultura e identidade.

Diante das experiências e conhecimentos mediados pelos ministrantes de maneira a
contribuir para minimizar barreiras atitudinais e assegurar a acessibilidade social e
educacional.
Considerações Finais

Desmistificar a concepção da surdez enquanto um déficit é importante para que as
barreiras de comunicação e acessibilidade possam ser superadas e eliminadas cada vez
mais. Apesar dos Surdos estarem inseridos em uma determinada cultura e comunidade,
sua condição linguística os diferem, caracterizando-os como usuários de outra língua.
Desta forma, entende-se imprescindível o esclarecimento e a difusão de
conhecimentos citados anteriormente para que os Surdos possam ocupar seu lugar na
sociedade, lutar pelos seus direitos e garantir a acessibilidade na comunicação, para que
assim tornem-se atuantes em seus próprio processo de valorização e enriquecimento de
sua história sociocultural.
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BULLYING, A BRINCADEIRA QUE NÃO TEM GRAÇA.
Adriel José de Quadros 956 (Coordenador da Ação de Extensão)
Samantha Frohlich 957 (Subcoordenadora da Ação de Extensão)

Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Desenvolvimento Regional)
Modalidade: Oficina
Palavras-chave: Bullying; Cyberbullying; Sexting.
Resumo

A atividade consiste em, de maneira lúdica, demonstrar que somos diferentes e que
devemos respeitar essas diferenças, buscando harmonia e boas relações sociais baseadas
no respeito mútuo. Busca-se, contudo, enfatizar a importância de debater a discussão sobre
Bullying, assunto que nos leva a refletir sobre nossos próprios atos e a influência que um
simples apelido pode acarretar na vida de uma pessoa, podendo mudar drasticamente a
maneira com que nos relacionamos com os outros e com nós mesmos.

Apresentação
A palavra Bullying é um anglicismo do verbo em inglês derivado da palavra bully, que
significa valentão, brigão. As ações de bullying consistem em intimidar ou agredir o outro
verbalmente ou fisicamente mais de uma vez, sozinho ou com a ajuda de outras pessoas
(Portal Educação, 2015).
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Com ocorrência em vários contextos, sejam no ambiente familiar, nas escolas, nas
universidades ou no trabalho, a violência está ligada ao agressor, não à vítima, pois revela
o modo com que esse agressor lida com sua própria raiva e insegurança. A humilhação e
depreciação do outro seria, em alguns casos, uma válvula de escape para os problemas e
o sofrimento do outro uma fonte de satisfação pessoal (Portal Educação, 2015).
Essa resposta emocional, que se expressa através de violência, seja física ou
psíquica, pode ser uma reprodução do padrão familiar, que encontra na violência física ou
psicológica a forma de resolver questões cotidianas ou de relacionamento interpessoal. Se
o pai ou a mãe têm respostas agressivas, o filho pode acabar copiando este modelo e o
reproduzindo em outros ambientes de convivência, ressaltando que esse argumento não
generaliza e não justifica tais agressões.
Segundo pesquisas, o Bullying infantil parece inofensivo, mas pode causar queda no
rendimento escolar da vítima e até o isolamento da criança dos outros colegas. Em longo
prazo, o Bullying sofrido na infância pode ser identificado posteriormente como uma
situação traumática, causa do desenvolvimento de doenças psicossomáticas, depressão,
ou até da tomada de atitudes drásticas como o suicídio.
De acordo com um levantamento realizado pelo Centro de Empreendedorismo
Social e Administração em Terceiro Setor (CEATS), o Bullying na escola é muito comum:
70% dos alunos brasileiros já presenciaram maus tratos desse tipo alguma vez durante o
período escolar.
Diante dos grandes avanços tecnológicos e da grande difusão dos meios eletrônicos,
assim como o grande alcance das redes de internet, somados com a facilidade ao acesso,
tanto aos equipamentos quanto a transmissão de dados, percebemos que ações
consideradas Bullying também passaram a ser relacionadas aos meios eletrônicos, ficando
conhecida como Cyberbullying.
O Cyberbullying segue a mesma linha, mas a diferença é que a agressão é feita
pela internet, onde há espaço menos controlado. A violência acaba acontecendo
comumente em redes sociais ou pelo celular, podendo ser facilmente disseminada por
aplicativos que permitem o acesso rápido a esses conteúdos (Portal Educação, 2015).

Embora ocorra em ambiente virtual, às consequências podem ser as mesmas ou até
piores: a internet é um meio veloz de propagação das informações. Ou seja, dependendo
de onde cair determinada gozação, por exemplo, ela pode ter um efeito viralizado, ou seja,
passar de pessoa a pessoa de forma muito rápida e incontrolável, tornando o que parecia
ser apenas uma brincadeira em uma atitude catastrófica para a vida das pessoas (Portal
Educação, 2015).
No momento em que fotos ou vídeos comprometedores são divulgados na rede,
conseguir apagar esses registros se torna muito difícil. Dependendo do grau de propagação
dos dados, às vezes é impossível apaga-los completamente. Portanto, o problema é sério
e pode acarretar complicações mais graves do que o Bullying dentro das escolas (Portal
Educação, 2015).
Dentro das ações realizadas através da internet, destacamos também o Sexting, que
é baseado em uma junção de palavras, oriundas dos radicais “Sex” (sexo) e “Ting” (sufixo
de texting), exatamente por essa origem histórica do “sexo por mensagens de texto”.
Apesar de atualmente os conteúdos terem se tornado menos textuais, o nome manteve-se.
Hoje, admite-se como Sexting o envio de conteúdo erótico pessoal por qualquer meio
eletrônico, incluindo mensagens instantâneas, aplicativos e e-mails (Tecmundo, 2015).
Os agressores praticam atos que vão da lesão corporal a tortura, batendo,
machucando, muitas vezes essa agressão levam as suas vítimas à morte e em outras
vezes, as próprias vítimas acabam cometendo suicídio para se livrar daquela vida de horror
que passam.
Embora o Bullying, não esteja tipificado no Código Penal como crime, é possível sim
punir os agressores conforme suas condutas em relação às suas vítimas. Basta que se
perca o medo e procure ajuda adequada para enfrentar o problema, fazendo assim que os
agressores sofram as consequências penais pela prática do Bullying, ou se for o caso, de
Cyberbullying e Sexting, sendo enquadrados por crimes envolvendo meios eletrônicos.

Procedimentos Adotados
Inicialmente a atividade constitui-se de duas dinâmicas, uma de reconhecimento e
apresentação dos participantes e uma que instigará a questão da escolha, do gostar e não
gostar e comumente o respeito com a escolha e opinião dos demais.
Após as dinâmicas, apresentaremos os conceitos de Bullying, Cyberbullying e
Sexting, trazendo elementos que os caracterizam e que definem quando é brincadeira e
quando não é, assim como algumas legislações que tratam atitudes e ações dessa natureza
como crime, passível de punição administrativa e criminal.
O objetivo da oficina é trazer informações para toda a comunidade, com ênfase em
colocar professores a par das discussões com o intuito de levar esse assunto para as
escolas, onde ocorre a maioria dos casos de Bullying.
Dando continuidade à oficina, ao final propomos uma atividade artesanal, que
consiste na fabricação de “mandalas com barbante”, mais uma vez buscando trazer as
expressões de cada participante atrelada ao respeito pelas mais variadas expressões
corporais e intelectuais.

Resultados

Como resultados, buscamos desenvolver ações que possam ser repassadas para
toda a comunidade, com a intenção de formar multiplicadores, que possam repassar os
conhecimentos adquiridos durante a oficina para a comunidade em que vivem, garantindo
a continuidade das ações propostas.

Considerações Finais
Diante dos resultados que buscamos alcançar, esperamos que possa ser transmitida
uma parte do conhecimento, garantido que toda a população seja beneficiada, buscando

reafirmar a importância do desenvolvimento de ações extencionistas que envolvam
comunidade acadêmica e comunidade externa, dando vida aos sonhos de uma sociedade
que busca felicidade e realizações frente às dificuldades que a vida lhes impõe.
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COMO SE RELACIONAR COM A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Dorisvaldo Rodrigues da Silva958
Vera Lucia Ruiz Rodrigues da Silva959
Jaqueline Ferreira de Moraes 960

Área do conhecimento: Ciências Humanas
Subárea Principal: Educação

Resumo
“Como se relacionar com a pessoa com deficiência” é um projeto que trata
discutir questões relacionadas as barreiras atitudinais existentes entre pessoas com
deficiência e as sem deficiência, principalmente no espaço da universidade estadual
do Oeste do Paraná, campus de Cascavel. É uma atividade que está voltada a
formação humana na educação, no sentido de minimizar as barreiras atitudinais frente
às pessoas com deficiências e ou necessidades educacionais especiais que
frequentam a Unioeste na condição de servidores técnicos, de professores ou de
acadêmicos. O objetivo é contribuir por meio de discussões e reflexões sobre as
pessoas com deficiência ou necessidades especiais com a formação de acadêmicos,
professores e técnicos, com a perspectiva de ampliar as possibilidades de mudanças
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do comportamento, manifesto por atitudes construídas a partir de concepção
inadequada da pessoa com deficiência. Os conteúdos abordados nos encontros com
os participantes explanam as principais características das áreas relacionadas as
deficiências auditiva, visual e física/motora, estabelecendo a partir daí formas
adequadas de relacionamento e interações sociais entre as pessoas com e sem
deficiência. Os encontros são realizados de acordo com a demanda estabelecida nos
colegiados e centro acadêmicos, respeitando o calendário de atividades docentes,
sendo os conteúdos ministrados por exposição oral e por apresentação de vídeos. Os
resultados alcançados nos anos de 2014 a 2016 foram satisfatórios, pois contribuíram
com melhorias nas relações estabelecidas entre acadêmicos, professores e as
pessoas com deficiências ou necessidades especias, que refletiram em melhorias nas
notas das avaliações dos alunos com esta caracteristicas matriculados nos diversos
cursos de graduação na Unioeste.
Palavras chave: Educação; deficiência; formação humana

Introdução
O Projeto “Como se relacionar com a pessoa com deficiência” iniciou-se a partir
das atividades desenvolvidas no Programa de educação Especial (PEE), tendo como
justificativa a necessidade de proporcionar conhecimentos e informações acerca das
relações humanas estabelecidas entre as pessoas sem deficiência e aquelas com
algum tipo de deficiência. Desde de 1997 com a criação do PEE , tem-se abordado
questões pertinentes aos relacionamentos humanos que ocorrem em todos os
espaços sociais, mas, neste caso, de forma bem especifica nas salas de aulas, onde
tem-se a presença de pessoas com deficiência ou nessecidades especiais. Muitas
discussões e reflexões foram realizadas por meio dos seminários desenvolvidos pelo
PEE. Entretanto, a devido a concepção que se produziu ao longo da história as
pessoas demonstram dificuldades ou receio de como se comportar ou o que fazer
frente a pessoa com deficiência. Apesar de uma vasta legislação acerca dos direitos

das pessoas com deficiência, com destaque na area educacional, as barreiras
atitudinais se manifestam, independentemente da condiçao cultural ou educacional
das pessoas envolvidas, notadamente quando precisam atender pessoas com estas
caracteristicas.

Dessa

forma,

esse

projeto

tem

por

objetivos

aprofundar

conhecimentos, estimulando a discussão sobre a concepção da pessoa com
deficiência, buscando ampliar a compreensão das potencialidades e não somente a
visão ou o foco voltado as suas limitações, defeitos físicos ou sensoriais.
Os direitos da pessoa com deficiência têm sido amplamente discutidos em
encontros internacionais e em diferentes espaços das esferas de poder em nível
nacional, estadual e municipal. Dessa forma estabelecendo uma ampla legislação que
trata de assuntos relacionados com as pessoas com deficiência. Destacam-se entre
esse rol de legislação, os documentos produzidos nas conferencias por meio da
Declaração de Jontien (1990); Declaração de Salamanca (1994); Convenção dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (2007); além de Decretos, tais como os de Nºs.
3298/99; 5296/04; 6949/09; 7611/11 e mais recentementes a Lei No.13146/2015 que
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência que dão sustentação
as ações das políticas públicas estabelecidas no Brasil com o intuito de atender as
pessoas com deficiências e ou necessidades educativas especiais na área da
educação. Em nível de Unioeste, tem-se a Resolução 327/97- CEPE que instituiu o
PEE (Programa de Educação Especial). Para assegurar o direito de acessibilidade
tem-se como referencia a NBR 9050/2004 e suas alterações. Além disso, os membros
da equipe do PEE do campus de Cascavel tem como linha teórica para suas ações e
atendimento educacional especializado a psicologia histórico-cultural, principalmente
com o desenvolvimento de grupo de estudos sobre os Fundamentos de Defectologia
(VIGOTSKI, 1997).
A partir de 1997 com a instituição do Programa de Educacio Especial (PEE)
por meio da Resolução No. 323/97 – CEPE, que tem por finalidade dar apoio ao
ingresso, a permanência e terminalidade de acadêmicos com deficiência e ou
necessidades especiais nos cursos superiores da Unioeste. Ao longo de 20 anos de
existência do PEE foram realizadas diversas atividades com o intuito de capacitar
professores da educação básica, acadêmicos que necessitavam do apoio para ter

acesso ao material pedagógico ou para usar de recursos tecnológicos para
proporcionar as melhores possibilidades de avanços na vida acadêmica nos cursos
em que estavam e estão matriculados. Além disso, a equipe também trabalha com o
desenvolvimento de módulos especificos da educação especial junto aos
professores do PDE, bem grupos de estudos com professores da educação básica e
de APAE. Observou-se que o material pedagógico adaptado disponível para o
acadêmico com deficiencia ou necessidades especiais, bem como o atendimento
educacional especializado (AEE) e a possibilidade de uso de recursos tecnológicos
são fundamentais para os avanços na carreira acadêmica desse alunado. Entertanto,
constatou-se que após 20 anos de existencia do PEE e de suas ações voltadas para
a inclusão, havia e há necessidade de trabalhar com os docentes e acadêmicos que
tem a presença do alunos com deficiência ou necessidade especial em sala de aula,
pois as dificuldades manifestadas pelo desconhecimento ou preconcceito criam
barreiras atitudinais, que dificultam significativamente interações humanas com o
aluno visto como “diferente”. Assim,o projeto “Como se relacionar com a pessoa
com deficiência” foi elaborado e tem sido desenvolvido com o propósito de superar
as barreiras atitudinais ou arquitetônicas, não somente no espaço da Unioeste –
campus de Cascavel, mas também nas escolas e em diversos setores da
administração municipal de Cascavel.

Objetivos
Objetivo Geral
Contribuir com a formação dos discentes, docentes e técnicos da Unioeste e
de servidores que atuam em espaços publicos do municipio de Cascavel ampliando
as possibilidades de reflexões e mudanças de comportamento e atitudes frente as
pessoas com deficiência.

▪
▪

Objetivos específicos
Realizar discussões e analisar a forma de compreender a concepção das pessoas
com deficiência ao longo da história;
Reconhecer as principais características das áreas das deficiências: auditiva, visual
e física, estabelecendo as formas adequadas de relacionamento e interações sociais
entre as pessoas com e sem deficiência.
Materiais e métodos
No inicio das atividades previstas pelo projeto, fez-se, em 2014, uma
exposição na primeira reunião do Conselho de Direção Campus para os membros
efetivos a fim de fazer esclarecimentos e solicitar o apoio necessário, no sentido de

mobilizar os coordenadores de cursos licenciaturas quanto ao desenvolvimento do
projeto. Em 2015 as atividades do projeto seguiu o cronograma proposto em 2014.
Mas em 2016 o cronograma foi ampliado para atender socilitações provenientes de
instituições externas.
As palestras tem duração de duas horas aula e estão sujeitas ao
agendamento de data de acordo com a disponibilidade do calendário acadêmico.
Esta condição ocorre a partir do envio de um memorando aos coordenadores de
cursos que após avaliar a disponibilidade de horário, faz o agendamento para os
encontros. Para as instituições externas o agendamento é feito por e-mail.
Os encontros são realizados por meio de exposição oral e projeção de
vídeos. Os conteúdos abordados são explanados oralmente, bem com são
projetados vídeos que demonstram que a concepção da pessoa com deficiência é
um processo construído socialmente, onde se busca valorizar os defeitos, as
limitações e não as potencialidades existentes na pessoa, sendo ela, com deficiência
ou não. Nesse aspecto, considera-se que as mudanças atitudinais em relação a
pessoa com deficiência ocorrerão a partir da apropriação de noções básicas de
conhecimentos sobre as potencialidades preservadas na pessoa com deficiência,
criando uma perspectiva e uma nova visão acerca de pessoas com limitações ou
defeitos.

Resultados

➢
➢
➢
➢
➢
➢

As atividades desenvolvidas pelo projeto “Como se relacionar com a
pessoa com deficiência” Alcançou os seguintes resultados: Em 2014 fez-se
encontros com
Professores do colegiado de Ciência da Computação;
Coordenação e professores do colegiado de Ciências Econômicas;
Acadêmicos do curso de administração (1º e 2º ano);
Acadêmicos dos cursos de Centro de Ciências Sociais Aplicadas;
Acadêmicos dos cursos de Fisioterapia e Odontologia (todos os anos);
Servidores administrativos do HUOP. Total 400 participantes.
Em 2015 foi realizado encontros com acadêmicos dos seguites cursos:
➢ Administração (3º. e 4º.ano)
➢ Biologia e Matemática (2º ano).
➢ Curso de Matemática ( 4º ano)
➢ Oficina no Seminário de Extensão Universitária em Rondon
➢ Curso de pedagogia ( 4º ano)
➢ Semana do servidor Unioeste – campus de Cascavel
Total de participantes: 286.

Em 2016 realizou-se encontros com:
➢
➢
➢
➢
➢

Centro da Juventude – Bairro Interlagos
Acadêmicos do curso de ciência da computação
Academicos do curso de pedagogia (1º e 2º ano)
Academicos do curso de administração (1º ano)
Oficina no Seminário de Extensão Universitária em Francisco Beltrão
Total de participantes: 223
Os resultados dos encontros realizados contribuíram para melhorar as
interações e a concepção relacionadas a pessoa com deficiência ou necessidades
especiais. No espaço de sala de aula ampliou as particpações dos acadêmicos com
deficiência e ou necessidades educativas especiais descritas como melhorias na
relação professor-aluno e nas relações entre os colegas de sala de aula por meio da
participação de trabalhos em grupos, seminários, etc.

Entretanto, observa-se tem ocorrido aumento no número de alunos com tais
caracteristicas em quase todos os campi da Unioeste. Este acréscimo de ingresso é
consequente do processo do vestibular da Unioeste, bem como pelas notas do Enem,
em funçaõ da instituição ter aderido ao SISU. Nota-se também que as especiificdades
dos novos ingressantes tem exigido da equipe do PEE articulações e discussões com
professores de diversos colegiados, bem como com a Pró-Reitoria de Graduação, no
sentido de atender as suas necessidades para avançar nos cursos de graduação em
que estão matriculados.

Considerações finais
A partir dos resultados alcançados nas atividades do projeto “como se
relacionar com a pessoa com deficiência”, verificou-se a necessidade de ampliar as
discussões sobre questões que envolvem relações humanas nas quais estão
presentes as pessoas consideradas diferentes e caraterizadas nas áreas das
deficiências auditiva, visual, física/motora. Constatou-se que as barreiras atitudinais
em relação as pessoas com deficiência são obstáculos presentes em todos os
espaços sociais, e que para transpô-los é necessário manter, de forma continua,
explanações fundamentadas no conhecimento para poder ir construindo a concepção
adequada que possa, ao longo do tempo, ir desenvolvendo nas pessoas sem

deficiência atitudes que contribuam para reduzir e até excluir a presença de
comportamentos manifestadas em barreiras atitudinais que estão alicerçadas no
preconceito.
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Resumo

A oficina: Juventude e Meio Ambiente, advém do Projeto de Extensão do Programa
de Educação Tutorial – PET Serviço Social, desenvolvido junto ao Projeto Florir Toledo
vinculado a Prefeitura Municipal de Toledo e comunidades indígenas da região. Objetiva
formar teórica-metodológica e ético-politicamente a juventude para a educação ambiental
transversalizada à cultura indígena, por meio de temas como meio ambiente, sociedade,

972

Graduando do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
973

Graduanda do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
974

Graduando do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, bolsista do Programa de

Educação Tutorial e membro da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais – SEIPAS,
Unioeste/Toledo
975

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social – Mestrado – PPGSS, Unioeste,

Toledo. Integrante do PEE/Unioeste
976

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável - Mestrado –

PPGDRS, Unioeste, Marechal Cândido Rondon.

direitos humanos, diversidade, saberes, tradições, formação profissional e espaços
democráticos participativos.

Apresentação

A realização da Oficina Juventude e Meio Ambiente tem como propósito provocar o
debate reflexivo sobre documentos planetários voltados a defesa do meio ambiente como
direito humano e o papel da juventude na promoção do desenvolvimento sustentável, como
discorrido na Agenda 21 Global, artigo 25. O projeto de extensão vinculado ao Programa
de Educação Tutorial PET Serviço Social, desenvolvido em parceria com o programa de
Extensão vinculado a Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais e
Sustentabilidade – SEIPAS, oportuniza o diálogo concreto com comunidades e projetos
sociais quanto a real percepção da efetivação e violação de direitos humanos (universais,
indivisíveis e intransferíveis), previstos em Declarações, Convenções e Tratados
Internacionais, e nacionalmente em mecanismos vinculados a Constituição Brasileira de
1988. Os projetos de extensão possibilitam à formação acadêmica a diversidade de acesso
a conhecimentos e saberes acerca dos direitos socioambientais e da juventude. Juventude,
é a população Brasileira entre 15 e 29 anos, é estratégica para o desenvolvimento
sustentável e, desde 1992, está prevista no capítulo 25 da Agenda 21 Global: A infância e
a juventude no desenvolvimento sustentável. De acordo com este capítulo “[...] a juventude
de todas as partes do mundo participe ativamente em todos os níveis pertinentes dos
processos de tomada de decisões, pois eles afetam sua vida atual e têm repercussões em
seu futuro. Além de sua contribuição intelectual e capacidade de mobilizar apoio, os jovens
trazem perspectivas peculiares que devem ser levadas em consideração.” (BRASIL, 2017)
De acordo com ações e objetivos propostos pela Agenda 21 em nível internacional, são de
modo a apoiar a promoção e criação de mecanismos para que haja a representação juvenil
e adotar iniciativas destinadas a reduzir as atuais taxas de desemprego dos jovens. Assim,
o governo Brasileiro foi impulsionado pelas Nações Unidas a criar a Coordenação de
Juventude em 2013, implementando o Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente

(PNJMA) no Ministério do Meio Ambiente, instituído pela Portaria Interministerial nº 390, de
18 de novembro de 2015, que ficou em consulta pública de 12 de agosto a 30 de novembro
de 2015. O PNJMA é orientado pelos princípios do Estatuto da Juventude, lei brasileira
aprovada em 2013, que garante aos Jovens o direito à Sustentabilidade e ao Meio
Ambiente. (BRASIL, 2017) A Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 que institui o Estatuto
da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas
públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE. Esta Lei e as
políticas públicas de juventude são regidos pelos seguintes princípios: promoção da
autonomia e emancipação dos jovens; valorização e promoção da participação social e
política, de forma direta e por meio de suas representações; promoção da criatividade e da
participação no desenvolvimento do País; reconhecimento do jovem como sujeito de
direitos universais, geracionais e singulares; promoção do bem-estar, da experimentação e
do desenvolvimento integral do jovem; respeito à identidade e à diversidade individual e
coletiva da juventude; promoção da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da
não discriminação; e valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações.
(BRASIL, 2013)

Procedimentos Adotados

A Oficina Juventude e Meio Ambiente destina-se ao segmento inserido na faixa etária
dos 15 aos 29 anos (preferencialmente), conforme definido no Estatuto da Juventude. Terá
como foco da dinâmica de trabalho grupal a socialização de conteúdos teóricos (princípios
fundantes de documentos legais): Políticas Nacionais de Meio Ambiente e Educação
Ambiental, Plano da Juventude e Meio Ambiente, Programa Nacional Juventude e Meio
Ambiente, Agenda 21 Global (Artigo 25), Estatuto da Juventude, dentre outras referencias.
A dinâmica interativa a ser trabalhada com os jovens e em pequenos grupos, centra a sua
atenção na difusão dos direitos dos jovens previstos no Estatuto da Juventude e indicativos
de debates fomentados no Plano Nacional da Juventude. Prevê-se a elaboração e
distribuição aos participantes de material informativo-impresso. A partir do SEU, a oficina

deverá ser implementada, subsequentemente no Projeto Florir Toledo, Toledo e em
comunidades indígenas em Guaíra, posteriomente, em demais locais que se manifestarem
interessados.

Resultados

Deseja-se com a realização da Oficina Juventude e Meio Ambiente possibilitar aos
participantes a introdução e inquietação do debate que perpassa sobre os direitos dos
jovens previstos no Estatuto da Juventude, como da participação ativa dos mesmos na
promoção e integração das políticas públicas ambientais que efetivem os direitos da
juventude à sustentabilidade e ao meio ambiente, garantidos no Estatuto da Juventude. Os
princípios do Estatuto da Juventude são eixos norteadores do Plano Nacional de Juventude
e Meio Ambiente, e destacam como diretrizes: a participação de jovens nas políticas
públicas de meio ambiente, em especial no controle social da gestão ambiental, o estímulo
e fortalecimento dos movimentos, redes e organizações que atuam na temática juventude
e meio ambiente, em especial as organizações juvenis. Além, disso, destaca-se a
importância das ações extensionistas fomentar e apoiar também o trabalho e renda que
visem ao desenvolvimento sustentável, como a ampliação da conservação ambiental com
inclusão social, reconhecimento do valor ecossistêmico dos territórios pelos jovens, e
valorização das identidades e diversidades individual e coletiva.
Considerações Finais

Torna-se cada vez mais relevante e significativo a participação dos jovens na luta
pela defesa e garantia universal dos direitos humanos, dentre eles, na proteção dos
recursos naturais para presentes e futuras gerações. Os jovens vêm tendo papel de
destaque na redução de emissões de gases de efeito estufa, na adaptação à mudança do
clima e nas negociações internacionais sobre o tema, como destacado pelo Ministério do
Meio Ambiente. Assim, ampliar os espaços participativos e de inserção dos jovens em

ações socioambientais se traduz numa grande desafio e de luta para as ações formativas
curriculares e complementares, em todos os níveis de ensino e modalidades – formal e
informal. E, que passam a subsidiar as ações dos projetos de extensão aqui
compromissados com a ampliação de oportunidades de participação de jovens na gestão
ambiental, no debate reflexivo voltado a práticas de produção e consumo sustentáveis, no
necessário e possível enfrentamento coletivo da injustiça ambiental, dentre outras
iniciativas e atitudes individuais e coletivas em defesa do direito humano ao meio ambiente
e ao desenvolvimento com sustentabilidade. Assim, a UNIOESTE no conjunto de atividades
de estudos, pesquisa e extensão passa a ser um importante ator social de incentivo e
promoção sobre os direitos dos jovens e meio ambiente, sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável. Bem como da execução em cooperação do Estatuto da
Juventude e do Plano Nacional da Juventude e Meio Ambiente.
Forma(s) de contato com a ação
Programa de Educação Tutorial PET Serviço Social – Fone: (45) 33797000 – ramal:
7115 - Unioeste/Toledo. E-mail tutora: mroesler@certto.com.br; marliroesler@hotmail.
Fone: (45) 999721937
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Resumo:
Neste trabalho propomos uma oficina a ser realizada durante o XVII SEU (Seminário
de Extensão da UNIOESTE), campus de Cascavel, com o objetivo de apresentar
metodologias de prevenção à violência sexual a serem trabalhadas com crianças e
adolescentes. Esta proposição justifica-se por avaliação de participantes em anos
anteriores dessa oficina, a qual fez referência a necessidade de metodologias de trabalho
com as crianças e adolescentes no espaço escolar para identificar situações de risco. O
público alvo abrange a comunidade acadêmica, profissionais da educação e demais
interessados. A discussão central tem como base a importância da Educação Sexual como
veículo educativo e metodológico capaz na contribuição da prevenção à violência sexual.
Nesse sentido, trabalharemos com materiais lúdicos, teóricos e dinâmicas que auxiliem na
construção de metodologias para a prevenção e identificação de possíveis agressões com
crianças e adolescentes. O aporte teórico está em Arcari (2013)(2016); Vagliatti (2014);
Maio (2008); Silva, Soma e Watarai (2011), os quais subsidiam a concepção do trabalho da
Educação Sexual nas instituições de ensino. Esperamos que a oficina possibilite aos
participantes criar alternativas de ação pedagógica com as crianças e adolescentes nas
escolas, que instigue a autonomia das mesmas, bem como oriente educadores,
acadêmicos e demais profissionais a debater essa temática.
.
Apresentação
O Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ, é um
projeto de extensão universitária realizado na UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão.
Tem por objetivo promover a garantia dos direitos da criança e do adolescente que se
encontre em situação de risco, ou ainda, que tenham seus direitos ameaçados ou
violados. Possui uma equipe composta por uma professora coordenadora, uma
professora orientadora, quatro profissionais recém-formados, sendo duas Advogadas,
uma Pedagoga e uma Psicóloga, e cinco estudantes bolsistas, sendo quatro do curso de
Direito e um do curso de Psicologia.

Dessa maneira, o Núcleo disponibiliza assessoria jurídica e assistência judiciária
gratuita, além de atendimento pedagógico e psicológico para crianças e adolescentes,
com respectiva orientação aos pais, bem como visitas assistidas para garantir o direito a
convivência com os pais.
Além disso, outras ações desempenhadas são as atividades de palestras, oficinas,
projetos e participação em eventos, em ambientes educacionais, com objetivo de
promover a prevenção da violência sexual. Destacamos que no ano de 2017, o Núcleo
realizou a oficina de “Metodologias de Prevenção à Violência Sexual no Âmbito Escolar”,
no dia 29 de março, nos períodos vespertino e noturno, na Unioeste – Campus de
Francisco Beltrão, e no dia 20 de junho no período noturno na Faculdade de Pato Branco
– FADEP. O primeiro evento contou como participantes acadêmicos da Unioeste de
Francisco Beltrão e FADEP, professores da Rede Municipal de Marmeleiro, NEDDIJ da
Unioeste de Marechal Candido Rondon, acadêmicos da Unipar, CREAS de Coronel
Vivida, Secretária da Educação, CRAS, CREAS e Conselho Tutelar de Chopinzinho. O
segundo foi realizado com a turma do sétimo período de Pedagogia da FADEP.
Ambas oficinas buscaram a capacitação dos profissionais e acadêmicos, uma
vez que se percebe as dificuldades em se trabalhar sobre a sexualidade. Com base nas
avaliações das oficinas mencionadas, obtivemos como resultado a necessidade de adequar
o formato da oficina, priorizando a metodologia da prevenção da violência sexual em sala
de aula. Assim, a proposição desta oficina para o XVII SEU caracteriza-se em desenvolver
metodologias de prevenção da violência sexual no cotidiano escolar.

Procedimentos Adotados
Propomos para essa oficina dois momentos: o primeiro baseado em aporte

teórico com duração aproximada de 30 minutos em que daremos destaque ao histórico da
violência doméstica caracterizada pela violência física, psicológica, moral, patrimonial e
sexual e também a nova perspectiva de infância e adolescência a partir do ECA - Estatuto
da Criança e do Adolescente (1990). O segundo momento terá como foco a apresentação

de metodologias voltadas ao trabalho da educação sexual nas instituições de educação,
identificação e prevenção da violência sexual.
Como metodologia de prevenção à violência sexual, trabalharemos com os
livros de literatura infantil: “Pipo e Fifi de 4 a 12 anos” de Caroline Arcari (2013), “O segredo
da Tartanina” de Silva, Soma e Watarai (2011), “Segredo segredíssimo” de Odívia Barros
(2011) e “Meu corpo é especial” de Cynthia Geisen (2007), destacando a temática de cada
livro e como pode ser trabalhado com as crianças e adolescentes. Também serão
apresentadas e realizadas dinâmicas de educação sexual, contemplando saúde sexual e
reprodutiva, gênero e formas de violência.
A oficina terá duração de 4(quatro) horas.

Resultados
Esperamos que a oficina possibilite discussões sobre a educação sexual nas
instituições de educação e promova a reflexão sobre a própria sexualidade dos
participantes, pois este fato dificulta o trabalho com as crianças e adolescentes, em
especial nas instituições educacionais. Também esperamos que contribua com diferentes
ações pedagógicas para o desenvolvimento do trabalho docente com a comunidade
escolar.

Considerações finais

A violência Sexual é um tema que precisa ser abordado no contexto escolar, bem
como em instituições voltadas para a proteção da criança e juventude. Destacamos aqui o
trabalho interdisciplinar do NEDDIJ que tem como objetivo o estudo e a defesa dos direitos
da criança e da juventude. A relação pedagógica e jurídica de apoio as crianças em
condição de vulnerabilidade, se faz necessária e precisa estar na pauta das instituições de
formação de profissionais que trabalham com essas crianças, entre eles: psicólogo,
pedagogo, advogado e professores.

Trabalhar Educação Sexual no ambiente escolar, além de contribuir para que
professores, crianças e adolescentes possam identificar condutas abusivas, ajuda na
compreensão da sexualidade como uma das energias que movem a vida humana, que
instiga o ser humano a buscar o conhecimento.

Forma(s) de contato com a ação:
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Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007792214866&fref=ts
Telefone – 46 3520-4868
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Resumo

São descritas as atividades de extensão do Comitê de Prevenção da Mortalidade
Materna e Infantil da 8° Regional de Saúde do Paraná. O Projeto Observatório de
Mortalidade Materna e Infantil visa monitorar as respectivas taxas de mortalidade na área
de abrangência da 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão-PR, que engloba 27
municípios com uma população total de 498 mil habitantes. O Observatório é inserido
dentro do contexto do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil da Regional de Saúde e
articula parceria entre o curso de Medicina da Unioeste Campus Francisco Beltrão e a
Secretária do Estado, sendo composto por profissionais dos setores da saúde que abrange
desde a atenção primária até o setor terciário hospitalar. Isso é feito através da participação
nas reuniões mensais do Comitê nas quais os óbitos são discutidos.

O acadêmico

acompanha e auxilia na análise do óbito que se estabelece em uma sequência, desde o
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pré-natal até o nascimento ou puericultura, restabelecendo a história da criança e da mãe,
evidenciando as complicações que levaram ao óbito e organizando estratégias preventivas.
O projeto iniciou em agosto de 2016, e são discutidos em média 2 a 4 casos por reunião,
os documentos analisados compreendem desde ficha do pré-natal, prontuários da atenção
primária, atendimentos de emergências e internações na atenção secundária e terciária,
além do depoimento dos familiares e de profissionais que estiveram próximos do caso.
Dessa Maneira a parceria ensino e serviço aprimora a qualidade do trabalho e amplia a
visão do aluno sobre as desigualdades sociais e a questão do acesso à saúde, incentivando
o comprometimento com a saúde da população regional.
Apresentação

A Organização das Nações Unidas apresentou como quarto objetivo do milenio a
redução em dois terços a mortalidade de crianças menores que 5 anos até 2015, tendo
como referencial os dados obtidos em 1990. O Brasil nas ultimas três décadas obteve uma
redução de 77% dos óbitos nessa faixa, atingindo este objetivo três anos antes do prazo
(Freitas et al., 2016). Esses avanços foram reflexos de melhorias no acesso ao saneamento
básico, queda da taxa de fecundidade, melhoria geral das condições de vida, da segurança
alimentar e nutricional, grau de instrução das mulheres, maior acesso aos serviços de
saúde e ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da Família, avanço das tecnologias
médicas, em especial a imunização e terapia de reidratação oral, o aumento da prevalência
do aleitamento materno (COUSENS et al, 2011). No entanto tais medidas não foram tão
efetivas na redução da mortalidade neonatal, pois a partir da década de 80 houve
predomínio nessa faixa etária (BRASIL, 2012).
A mortalidade infantil reflete as condições de vida da sociedade, e pode ser utilizada
como instrumento importante para avaliar não apenas a sobrevida das crianças daquela
região, mas a condição de saúde da população. Às melhorias em saúde nas últimas
décadas alterou o perfil de mortalidade infantil da população brasileira, onde se evidenciou
uma redução da mortalidade infantil principalmente da faixa pós-neonatal, sendo esse

grupo associado com causas como desnutrição, doença infecto-contagiosas, pneumonia e
diarreia que são em sua maioria evitáveis (MARTINS; REZENDE; LANA; 2009) A
mortalidade fetal e neonatal se tornaram evidentes, priorizando pesquisas e investimentos
nessa área, que está associada ao acompanhamento e orientação da gestante, cuidados
do recém-nascido na sala de parto e um serviço especializado para as crianças com
quadros mais graves. Hoje o Brasil apresenta um perfil de mortalidade infantil e materno
ainda elevado e incompatível com o desenvolvimento do país (BRASIL, 2009).
As altas taxas encontradas da mortalidade materna se configuram um grave
problema de saúde pública, atingindo desigualmente as regiões brasileiras, tendo maior
prevalência nas classes menos favorecidas, haja vista os casos analisados em nosso
comitê que apresentam o mesmo perfil social. A redução da mortalidade materna no Brasil
é um desafio para a saúde e a sociedade como um todo. A mortalidade materna é
considerada grave violações dos direitos humanos das mulheres, por ser uma tragédia
evitável na maioria dos casos. e por ocorrer principalmente nos países em
desenvolvimento. Sobre Vigilância epidemiológica do óbito tanto materno quanto infantil o
propósito da investigação não é culpabilizar pessoas ou serviços, mas evitar novas mortes
por causas similares (BRASIL, 2009).
A inserção do acadêmico no Comitê de Mortalidade Materno e Infantil é positiva, uma
vez que permite uma visão panorâmica sobre a saúde coletiva da região (MATHIAS et al.
2009). Além disso, é também um dos papéis que a área de extensão proporciona e
reivindica dentro do cenário da Universidade através da relação ensino e comunidade, que
também faz parte do currículo do curso de medicina quando se refere à carga horária de
atividades complementares desenvolvidas pelo aluno no decorrer do curso. Dessa maneira,
através da participação das reuniões o acadêmico tem a oportunidade de tornar-se parte
da realidade regional, reduzindo a separação da academia e da sociedade ao utilizar o
aparato científico, tecnológico e conceitual que existe dentro do meio universitário para
oferecer melhorias à população geral.

Procedimentos AdotadosSão desenvolvidos artigos baseados no banco de dados do comitê de Mortalidade
Infantil da 8° Regional de Saúde, sendo principalmente estudos descritivos transversais
retrospectivos observacionais como serie de casos e estudos de caso para apresentação
em congressos e eventos.
Resultados

Os resultados do projeto até o momento foram:

Participação ativa nas reuniões do Comitê de Mortalidade Infantil da 8° Regional de
Saúde. Estudo aplicado sobre a temática e levantamento de dados epidemiológicos para
as reuniões. Desenvolvimentos de pesquisas e artigos na área da mortalidade infantil
utilizando os dados da 8° Regional de Saúde. Desenvolvimento de projetos com objetivo
de melhorias na atenção materno-infantil dentro da 8° Regional de Saúde. Fortalecimento
do vinculo entre o acadêmico e a realidade local da região em que está inserido, permitindo
uma reflexão sobre a saúde e o atendimento do ser humano em seu contexto mais amplo,
biopsicossocial e espiritual com intuito de permitir a criação de estratégias em saúde
visando melhorar o bem-estar da comunidade em todos os setores.
Considerações Finais

Trabalhar com o tema mortalidade materna e infantil, da oportunidade de vivenciar
as histórias que são analisadas e identificar os locais que precisam de melhorias na cadeia
de eventos. Dentro dos objetivos do projeto, poder discutir a questão da morte de crianças
e gestantes, algo que no coletivo é algo velado, possibilita ao acadêmico uma visão crítica
da realidade social que está inserido, compressão para aquelas famílias que passam pela

situação, amadurecimento pessoal e empoderamento para que possa reivindicar seu papel
transformador na sociedade.
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Resumo
A música foi um tipo de resistência, por isso sua importância. Fundamentado nesta
centralidade da música para a história dos africanos no Brasil, é que propomos no projeto
de extensão Ginga: História e Cultura Afro-Brasileira na Escola, o trabalho com oficinas de
confecção de instrumentos musicais de percussão, no caso, trabalhamos com crianças do
ensino fundamental, de idade entre 8 e 12 anos, construindo com sucata (latas e cabos de
vassoura) o Ganzá e o Agogô, instrumentos de percussão de origem africana. Também
procuramos a partir desta atividade discutir o tema da importância da música na cultura
afro-brasileira, além de ensinar as crianças a tocar os instrumentos coletivamente, com o
objetivo de que elas pudessem vivenciar a energia da música percussiva e entender um
pouco da importância da percussão na cultura africana e afro-descendente..
Apresentação

Considerando-se a lei federal n. 10.639/03 sobre a obrigatoriedade do ensino da
História e da cultura africana e afro-brasileiras nas escolas, o Projeto de Extensão “Ginga:
História e Cultura Afro-Brasileira na Escola” tem por finalidade promover vivências da
cultura afro-brasileira a partir dos elementos lúdicos e socializantes desta cultura tais como
a capoeira, a música, os jogos, as estórias, as lendas, o folclore e as danças, divulgandoos através de oficinas a serem realizadas nas escolas. Voltado para crianças e
adolescentes da rede municipal e estadual de ensino, o projeto tem proporcionado
conhecimentos e consciência crítica acerca das contribuições culturais, lutas e resistências
dos negros no Brasil através do ato de brincar, jogar, dançar e imaginar.
Devido ao fato de que somos, em virtude de nossa formação histórico-social, uma
nação multirracial e pluriétnica, diversificada culturalmente, nas últimas décadas, a
problemática das relações entre educação e diferenças culturais tem sido objeto de
inúmeros debates, reflexões e pesquisas no Brasil. As buscas de construção de processos
educativos culturalmente referenciados se intensificam. A partir da lei de 10.639 de 2003,

foi criada as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e Para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (Conselho Nacional
de Educação, 2004). Estabelecidas a partir da Resolução 01 de 17 de junho de 2004, do
Conselho Nacional de Educação, as Diretrizes foram elaboradas nos marcos de uma
política mais ampla que visava corrigir injustiças, eliminar discriminações e promover a
inclusão social e a cidadania, assim como o direito as história e culturas que compõem a
nação brasileira.
As Diretrizes são orientações, princípios e fundamentos para o planejamento de uma
educação que tem por meta promover cidadãos atuantes e conscientes no seio da
sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando o combate ao racismo e a
discriminações, pois, segundo este documento, “[...] convivem, no Brasil, de maneira tensa,
a cultura e o padrão estético negro e africano e um padrão estético e cultural branco
europeu” (Conselho Nacional de Educação, 2004, p.14). A despeito do fato de 45% da
população brasileira ser composta de negros (de acordo com o censo do IBGE) “[...]
persiste em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza
principalmente as raízes européias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as
outras, que são a indígena, a africana, a asiática” (Idem).
Outra questão abordada nas Diretrizes é o fato de que o racismo, o mito da
democracia racial e a ideologia do branqueamento só atingem os negros: “Enquanto
processos estruturantes e constituintes da formação histórica e social brasileira, estes estão
arraigados no imaginário social e atingem negros, brancos e outros grupos étnico-raciais.
As formas, os níveis e os resultados desses processos incidem de maneira diferente sobre
os diversos sujeitos e interpõem diferentes dificuldades nas suas trajetórias de vida escolar
e social” (idem, p.16). Por isso, a construção de estratégias educacionais que visem ao
combate do racismo é interesse de todos aqueles implicados no processo de ensino e
educação.
Apesar da necessidade do estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional,
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes

à História do Brasil de forma interdisciplinar, em muitas escolas a lei não é aplicada de uma
forma crítica considerando as lutas sociais, a resistência e a cultura negra como expressão
das contradições sociais. A aplicação da lei se restringe, muitas vezes, às comemorações
do dia da consciência negra (o que também foi determinado pela lei 10.639), deixando de
lado todo o debate sobre desigualdade social e da contextualização da cultura e das
manifestações artísticas também como resultado da luta de classes. Isso talvez se explique
porque a lei trata a temática como um tema transversal, de maneira interdisciplinar, e não
uma disciplina específica, pois ao determinar que os conteúdos referentes à história e
cultura afro-brasileira sejam trabalhados no contexto de todo o currículo escolar,
especialmente no âmbito das disciplinas de Educação Artística, Literatura e História do
Brasil, a conseqüência é que as áreas não assumem a responsabilidade para si.
Destacando-se a importância desta lei para a área de ensino de História, na medida
em que provoca um questionamento sobre o eurocentrismo dos currículos (Fernandes,
2005), além de seu papel para o avanço da construção do multiculturalismo crítico nas
escolas e reafirmando-se a preocupação de que a lei não se torne letra morta é que
propomos este projeto.
A cultura negra articula todo um vasto campo de conhecimentos e saberes, bem
com as formas de transmissão desses saberes através de algumas categorias, como a
memória, a oralidade, a ancestralidade, a ritualidade e a temporalidade, numa lógica
diferenciada daquela lógica que a racionalidade ocidental moderna determina, mas se
constrói em contraposição a esta racionalidade ocidental, refletindo assim o processo
contínuo de exclusão social e de luta de classes.
Considerando-se a amplitude das contribuições da presença dos africanos e
afro-descendentes no Brasil, destacaremos nesta oficina a questão da importância dos
instrumentos de percussão na cultura, religiosidade e música afro-brasileiras, como
herança da cultura africana.
A presença massiva de africanos no Brasil deve-se, como se sabe, à
instituição longeva da escravidão. A escravidão e o tráfico de escravos através do Atlântico
foi um dos grandes empreendimentos comerciais e culturais que marcaram a formação do

mundo moderno e a criação do sistema econômico mundial. Segundo o historiador João
José Reis, para o Brasil estima-se que vieram cerca de 3,6 milhões de africanos entre o
século XVI e o século XIX, arrancados de sua terra e de sua cultura, expostos à violência
do cativeiro e a brutalidade do trabalho (REIS, 1996).
Onde houve escravidão houve resistência. De vários tipos, mesmo sob a ameaça do
chicote e da morte, os escravos se rebelavam individualmente ou coletivamente. Imprimiam
e preservavam sua cultura, que penetrou em cada um dos poros da vida brasileira: na
agricultura, na culinária, na religião, na língua, na música, nas expressões artísticas, etc.
É importante destacar a importância da festa escrava no Brasil escravocrata. A festa
era vivida pelos escravos como uma oportunidade para a celebração de valores culturais
trazidos pelos africanos e de outros criados aqui. Servia para preencher as lacunas das
poucas horas de folga, como um ritual de identidade étnica, podia ser uma reunião solidária
entre escravos e libertos, servir para estimular competições e conflitos entre os festeiros,
podia ser um ensaio para um levante contra os brancos. Ou seja, podia haver um uso
político da festa. (CUNHA, 2002.)
A festa popular antes e depois da abolição, era domínio dos negros e era vista como
um obstáculo a almejada europeização dos costumes pela elite preocupada em civilizar a
nação. Por isso, a condenação dos usos dos instrumentos percussivos, característicos da
festa africana.
João José Reis, analisando a Bahia do século XIX, observa o quanto os escravos
insistiram em fazer seus festejos, a seu modo, com abundância de dança, música, comida,
bebida, dádivas e deuses, desafiando as concessões dos senhores. Segundo o historiador,
o que sabemos da festa negra nos tempos da escravidão, o sabemos por meio daqueles
que a criticava, tolerava ou perseguia (jornalistas, policiais, religiosos). A folia de raiz
africana era encarada ambiguamente pelos detentores do poder: Por uns era encarada com
a ante-sala da revolta, por outros servia para diminuir as tensões, extravasar as energias e
tornar mais aceitável a vida no cativeiro.
De acordo com Reis só uma centralidade muito forte da música, do canto e da dança
na cultura africana explica a insistência dos negros em manter aqui no Brasil estes valores.

Na África a música já era central na vida dos nagôs, além de passatempo favorito, sua
prática penetra na vida e na conversação do povo. A formação do percussionista era
cuidadosa e demorada, incluindo construiu seus instrumentos e a falar com eles. A música
estava presente em toda a parte, de dia e de noite, entre os poderosos e a gente comum.
Acrescente-se que a centralidade estrutural da música na cultura africana manifestava-se
não somente nos momentos de folga dos escravos, mas também quando engajados no
trabalho do campo e da cidade, quando em grupos carregavam fardos pesados cantando
e marcando o ritmo com o corpo.

Procedimentos Adotados

A música foi um tipo de resistência, por isso sua importância. Fundamentado nesta
centralidade da música para a história dos africanos no Brasil, é que propomos no projeto
de extensão Ginga: História e Cultura Afro-Brasileira na escola, o trabalho com oficinas de
confecção de instrumentos musicais de percussão, no caso, trabalhamos com crianças do
ensino fundamental, de idade entre 7 e 12 anos, construindo com sucata (latas e cabos de
vassoura) o Ganzá e o Agogô, instrumentos de percussão de origem africana. Também
procuramos a partir desta atividade discutir o tema da música com as crianças, além de
ensiná-las a tocar os instrumentos coletivamente, com o objetivo de que elas pudessem
vivenciar a energia da música percussiva e entender um pouco da importância da
percussão na cultura africana e afro-descendente.

Resultados
O projeto ao longo do ano passado atendeu cerca de 300 crianças das escolas
municipais, além da oficina de percussão aqui mencionada, também realizamos atividades
envolvendo dança, música, capoeira, contação de histórias, teatro de fantoches, confecção
da boneca abayomi e dinâmicas de grupo para debater o tema do racismo na escola.

Considerações Finais

O objetivo geral das atividades do projeto é o combate ao racismo, inserindo
o debate sobre este tema da escola.
Nos últimos dez anos, como o crescimento do movimento negro, com a política de
cota raciais e o aumento do espaço dos negros nas universidades, na mídia e no mundo
do trabalho, e neste sentido, a própria repercussão da lei 10.639 de 2003 é muito
importante, pois colocou em questionamento o eurocentrismo dos currículos escolares,
sendo uma importante etapa na luta contra o racismo, houve, por um lado, uma
generalização da noção do politicamente correto que faz com que as pessoas se sintam
compelidas a coibir suas concepções preconceituosas e racistas.
Entretanto, por outro lado, um movimento mais recente, tem colocado em questão
de uma forma irônica todos estes avanços, com o crescimento da popularidade e aceitação
do “politicamente incorreto”, que constroem seus discursos e sua fama justamente através
da polêmica e do deboche: cito aqui o exemplo de Danilo Gentili, Jair Bolsanaro, Reinaldo
Azevedo e outros, explicitamente racistas em várias ocasiões.
A recente vitória de Trump, com seu discurso de ódio racial e xenófobo, nas eleições
presidenciais dos EUA com certeza é marco e o começo de um retrocesso no sentido das
lutas contra o racismo. Por isso precisamos cada vez mais reforçar ações e atitudes no
âmbito da educação (que é nossa área de atuação) para educarmos nossas crianças para
a tolerância e o respeito e não para o ódio racial.

Forma(s) de contato com a ação

E-mail: claudiahistoria@yahoo.com.br; telefone: (45) 99955-6696;
Página do projeto no Facebook: https://www.facebook.com/projetoginga/
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PÔSTERES

ORÇAMENTO DOMÉSTICO: SIMULAÇÕES E ANOTAÇÕES PARA O
PLANEJAMENTO FINANCEIRO FAMILIAR

Área Temática: (Trabalho)
Linha de Extensão: (Emprego e renda)
Modalidade: (Oficina)
Palavras-chave: planejamento financeiro familiar; orçamento doméstico;
anotações.

Resumo
A oficina ora proposta objetiva contribuir para o aprendizado, reflexões e orientação
das principais questões que envolvem a rotina do planejamento financeiro pessoal ou
familiar, em especial, na constituição do orçamento doméstico. Para tanto, pretende-se
estabelecer uma interface com os elementos teóricos próprios à temática da Educação
Financeira mediante as simulações de diferentes estruturas e composições de receitas e
despesas realizadas pelo grupo participante, num período previamente determinado.

Apresentação

Planejar é um ato propositivo, expressa a ideia de estabelecer um plano ou ainda de
definir antecipadamente um conjunto de ações, com intuito de se atingir objetivos e metas.
Nesse sentido o planejamento financeiro funciona como um mapa de navegação.
Indica onde se encontra o indivíduo ou família, evidencia onde se deseja chegar e, ainda,
quais mecanismos serão utilizados para obter o resultado almejado. Mas esse
planejamento deve ser adequado e atualizado em conformidade com as diferentes fases

de vida, uma vez que a mesma estratégia financeira não traz qualidade de vida e bem estar
pessoal e familiar sempre.
Muitas vezes somente se reconhece a importância do planejamento diante
das circunstâncias da vida em que algo não ocorreu como o esperado. Como observam
Cherobim e Espejo (2010), haja dinheiro para enfrentar tantos desvios de rota e as
incontáveis circunstâncias que envolvem a vida cotidiana, no exercício de planejar as
decisões. Casar-se, separar-se ou mudar de cidade. Aposentar-se ou necessariamente
continuar a trabalhar, dentre outras.
Assim, a oficina ora proposta objetiva contribuir para o aprendizado, reflexões
e orientação das principais questões que envolvem a rotina do planejamento financeiro
pessoal ou familiar, em especial, na constituição do orçamento doméstico. Para tanto,
pretende-se estabelecer uma interface com os elementos teóricos próprios à temática da
Educação Financeira mediante as simulações de diferentes estruturas e composições de
receitas e despesas realizadas pelo grupo participante, num período previamente
determinado.
Além desta introdução, a proposição desta oficina apresenta, na sequência,
os procedimentos teórico-metodológicos adotados e expõe uma breve revisão dos
principais conceitos relacionados ao planejamento financeiro e orçamento doméstico. Por
fim, são esboçados os principais resultados esperados.

Procedimentos Teórico-metodológicos adotados

Para o desenvolvimento dessa oficina, inicialmente será realizado um breve
nivelamento conceitual sobre planejamento financeiro e orçamento doméstico. Na
sequência, formar-se-ão duplas de participantes (preferencialmente) e estes serão
orientados a preencher as planilhas do orçamento doméstico com as receitas e despesas
previamente selecionadas e propostas pelo grupo de extensão. Como desdobramento, os

mesmos serão questionados sobre as escolhas possíveis diante das restrições de renda
nos orçamentos apresentados.
A última etapa consiste em estimular a discussão sobre as dificuldades
encontradas na aplicação prática. A conclusão da oficina estará embasada na reflexão das
seguintes questões: “será que tudo cabe no orçamento?” Qual a importância do controle e
das anotações?
Essa iniciativa está voltada aos acadêmicos, estagiários e servidores técnicos da
Unioeste, profissionais liberais, microempreendedores, trabalhadores da iniciativa privada
e pública e demais membros da comunidade externa.
Materiais

Os materiais necessários à realização da oficina compõem-se de encartes
promocionais, contas fixas tais como energia elétrica, água, demonstrativos de gastos como
cartão de crédito, carnês e a identificação das fontes de ganhos provenientes das
remunerações médias de profissões previamente escolhidas para compor a estrutura das
receitas e despesas mensais. Tais materiais serão preparados pela equipe do projeto
Primeiros Passos e distribuídos junto aos participantes durante a oficina.

Referencial
a)

Planejamento financeiro

Entende-se planejamento financeiro como o processo que auxilia no gerenciamento
da renda, das despesas, do patrimônio, dos investimentos e das dívidas, na busca da
satisfação pessoal e familiar. É a partir dele que se pode avaliar a realidade e definir
estratégias e caminhos a serem seguidos para atender as prioridades, os sonhos, os
objetivos e as metas traçados diante das diferentes fases de vida. Ou seja, o planejamento

vai além de se gastar menos do que se ganha, envolve a definição de um destino, aonde
se pretende chegar, o quanto basta para uma vida mais plena e de realizações.
O planejamento financeiro quando bem elaborado e aplicado, permite maior
qualidade de consumo (bem estar, satisfação e felicidade cotidiana), auxilia na identificação
do padrão de vida, na sua adequação e manutenção ao longo do tempo. Além disso,
constitui-se em etapa fundamental na busca pela independência financeira, quando é
possível fazer o que se gosta e garantir os rendimentos necessários para manter os hábitos
e escolhas de consumo.
Souza e Torralvo (2008) apontam, nesse sentido, que o planejamento financeiro, é,
sobretudo, uma reflexão que precisa ocorrer de modo sistemático antes de se gastar os
recursos, por isso a importância de se programar o orçamento, identificando quais são os
gastos que traz maior bem estar. Em outras palavras, o autoconhecimento é fundamental
para que o indivíduo ou família permaneça firme e com disciplina na rota estabelecida,
garantindo aquilo que é prioridade. Vale acrescentar, por conseguinte, que planejamento e
organização não significam privações o tempo todo (prazeres podem ser concedidos como
recompensa ao esforço empreendido no alcance dos objetivos), mas sim liberdade e
ampliação das capacidades de escolhas não apenas no presente como no futuro.
b) Orçamento doméstico: definições e estruturação

Para a construção de uma vida financeira tranquila é fundamental conhecer a
situação atual. Para tanto o orçamento doméstico é ferramenta indispensável no
planejamento financeiro, isso porque, “quem não sabe quanto gasta, não controla suas
dívidas ou não tem a noção da sua evolução patrimonial, vai ter grandes dificuldades para
atingir o equilíbrio de suas finanças pessoais” (RASSIER, 2010, p. 17). Ou ainda nas
palavras de Martins (2011), só se gerencia o que se conhece e só se conhece o que se
mede.

O orçamento doméstico além de consistir no registro de entrada e saídas dos
recursos, fornece um diagnóstico (retrato) das fontes de renda, das características de
gastos individuais e familiares e, ainda, da capacidade de geração de poupança.
Cabe ainda lembrar que a palavra “Economia” em sua origem, quer dizer, cuidado
com a casa. Nesse sentido, cuidar da casa significa também cuidar do orçamento,
organizando as contas, estabelecendo prioridades. A regra de ouro de qualquer orçamento
é simples, mas ao mesmo tempo, complexa: Não gastar mais do que se tem, mesmo que
se precise deixar de comprar alguma coisa.
O que torna a prática do orçamento doméstico pessoal ou familiar tão interessante é
justamente sua capacidade de se fazer compreender quais são os limites impostos por
determinada renda e como é possível, ainda que com algum sacrifício, fazer sobrar
dinheiro, para as situações inesperadas e, principalmente, concretizar sonhos.
Anotar sistematicamente os gastos realizados durante um período consecutivo, ou
seja, encarar o desafio de registrar e acompanhar a rotina diária vinculada às questões
financeiras permite reconhecer “quem é essa pessoa por detrás desses gastos.” Assim, o
orçamento doméstico configura-se como uma espécie de “espelho” que reflete com clareza
a vida de cada um.
Conversar sobre dinheiro em casa é um hábito saudável que rompe preconceitos e
muda comportamentos. Vale acrescentar que a elaboração do orçamento é processo
bastante flexível, diante das inúmeras configurações familiares existentes. E, a partir
dessas configurações, o que serve para uns pode não servir para outros, ou seja, não é
possível sobreviver abrindo mão de tudo, o tempo todo e, ainda, existem fases em que os
sacrifícios financeiros são maiores, com base nas escolhas de vida feitas.
Portanto, as anotações e acompanhamento do orçamento são fundamentais
para se definir o que é prioridade na vida. Quando se reflete sobre tais questões, pode-se
rever atitudes e corrigir eventuais desvios de rota, como o endividamento excessivo, por
exemplo.
Além dos questionamentos feitos, ao longo do mês, período em que
normalmente é preciso maior organização por ocasião dos pagamentos e recebimentos, é

importante também manter a disciplina do registro. Como organizar planos que envolvem
quantias mais expressivas de dinheiro para sua realização? O que sacrificar? Essas são
algumas das questões importantes na construção de um orçamento eficaz.
c) Anotações e etapas do orçamento doméstico

Anotar é auxílio importante para o domínio da vida financeira, pois orienta na
adequação dos gastos diante da realidade. Se há desequilíbrio entre aquilo que se ganha
e o que se gasta, manter o controle das contas com registros mais detalhados promove a
possibilidade de uma revisão dos hábitos equivocados de consumo.
Contudo atenta-se para o fato de que a dinâmica da elaboração do orçamento
doméstico representa uma particularidade de cada indivíduo ou família. Pode ser realizada
por meio de uma descrição em uma simples folha de papel, onde serão transcritos valores
referente a receitas e despesas ou, para quem prefere e domina o uso da informática, a
utilização de planilha eletrônica ou aplicativos.
Segundo Cerbasi (2009), listar os gastos, por si só, não torna o orçamento eficaz e
nem traz os resultados esperados. É necessário detalhar os gastos mensais e agir sobre
as informações, adotando inciativas para viabilizar uma poupança regular e dar maior
qualidade ao consumo e até permitir alguns luxos (supérfluos).
Uma vez estabelecidos os objetivos de curto, médio e longo prazo dentro do
planejamento financeiro, é necessário avaliar a realidade financeira por intermédio do
levantamento das fontes de renda e também da estrutura de gastos da família, ainda que
essa família seja composta de apenas uma pessoa e isso requer alguns passos simples,
como por exemplo, guardar comprovantes e documentos.
A primeira etapa diz respeito ao cuidado com os comprovantes que, aos poucos,
são guardados. A decisão de guardar todos os tickets de pagamentos é relativa e vai
depender, sobretudo, do quanto tais gastos representam no conjunto da renda. Além disso,

acompanhar os extratos da movimentação financeira pode auxiliar no controle dos gastos.
Uma “faxina” na carteira feita semanalmente ajuda muito nesse exercício prévio.
Na segunda etapa para a elaboração de um orçamento consideram-se os seguintes
itens:
✓ Fontes de renda
✓ Fontes de despesas

As fontes de renda são as entradas e demonstram aquilo que se recebe
como fruto do trabalho e ainda, outras receitas como recebimento de aluguéis. Tais
entradas podem ser mensais ou variáveis, de acordo com a atividade desenvolvida.
Lembrando: receita é um direito; entrada é uma realidade, é o dinheiro que está disponível
para a família. Quem já não ouviu falar de situações em que a pessoa endividou-se,
contando com determinado valor a receber e o mesmo não se efetivou? Quantas pessoas
contraem dívidas e por outras circunstâncias perdem as condições de obtenção de renda,
incorrendo em inadimplência?

Portanto, o que interessa nessa etapa, é identificar o que efetivamente
contribui para as receitas da família ou do indivíduo, se for este o caso.
As fontes de despesas se desdobram em dois grupos, denominados como
despesas fixas e despesas variáveis. Como o próprio nome sugere, as despesas fixas são
aquelas que independentemente de uma renda maior ou menor, tem-se que desembolsar
dinheiro para o seu pagamento. Cabem aqui, as prestações da casa própria ou aluguel,
gastos com educação e saúde (se houver a contratação de planos para tais fins) e as
prestações de automóveis.
Quanto às despesas variáveis, pode-se identificá-las como aquelas em que
os valores variam conforme os períodos. Aqui lista-se itens como alimentação, lazer,
vestuário, celular e internet, transporte, manutenção da casa e gastos extras que podem
ocorrer, por exemplo, nos meses de aniversário de alguém da família, ou ainda em datas
festivas como Páscoa e Natal.
Sendo assim, identificar ganhos e gastos possibilita a elaboração de um fluxo
de caixa (entradas e saídas de recursos), ou seja, reconhecer o caminho que percorre

financeiramente, durante certo período. A regularidade das anotações é também muito
variável e se ajusta às condições de trabalho bem como dos demais ganhos. Pessoas que
possuem renda variável, trabalhando como autônomos ou comissionados, podem criar
anotações que permitam acompanhar os gastos até quinzenalmente. Já para aqueles que
possuem maior regularidade para sua renda, as anotações mensais não geram descontrole
desde que sejam consideradas e eventualmente analisadas no decorrer do mês.
Nas etapas do orçamento, o principal ganho é a reflexão sobre o padrão de
consumo e reconhecê-lo é passo importante para as mudanças que sejam necessárias.
As anotações dos ganhos e dos gastos é, seguramente, requisito fundamental
para a condução do planejamento. A partir delas consegue-se identificar os gastos que não
podem ser economizados e, também as possibilidades de criar uma reserva financeira.
Somente quando a vida financeira é colocada “na ponta do lápis” é que se percebe como é
difícil arrumar dinheiro para todos os sonhos e o quanto é importante refletir sobre as
prioridades e objetivos.

Resultados esperados

Com essa proposta de oficina espera-se que os participantes consigam refletir sobre
a importância da rotina do registro e controle da renda e das despesas, como etapa
fundamental do processo de planejamento financeiro dos seus objetivos e sonhos ao longo
da vida. Espera-se ainda, que as simulações efetuadas sirvam de exemplos concretos das
dificuldades envolvidas no processo de escolhas de consumo, uso de crédito,
endividamento e até investimento, quanto às estruturas de rendas são distintas.
Forma(s) de contato com a ação

45 3220 3145
Secretaria do Curso de Ciências Econômicas - Unioeste campus Cascavel
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PRACATUM- RITMOS E BATUCADAS NA TRIPLICE FRONTEIRA.
Hayrton Francis Ximenes de Andrade998 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Edinei Alison Capelari 999 , Elidiane Romanzini1000

Área Temática: Cultura
Linha de Extensão: Música
Modalidade: (Oficina)
Palavras-chave: Batucadas 1; Percussão 2 ; Integração3.

Resumo
A história da musica latino americana trás em sua forma uma identidade marcante
que é a presença de uma rítmica diferente e cheia de influencias indígena, portuguesa ,
africana, etc. Em foz do Iguaçu esta diversidade pode ser muito observada por ser uma
região fronteiriça , temos envolvimento com 82 etnias, e cada uma traz em sua bagagem
uma história de vida musical, contribuindo assim para que a cidade seja uma cidade diversa
porem singular em sua forma de receber as pessoas. As batucadas de samba são parte
das manifestações que estão se desenvolvendo na cidade, e constantemente recebendo
influencia dos países vizinhos, o presente artigo trata estas influencias como forma de
integração latino americana, e reorganização da estrutura musical dos países da tríplice
fronteira.
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Apresentação

O projeto PRACATUM é um projeto que vem para juntar estas demandas e unir ainda
mais as pessoas que vivem sua cultura musical numa mesma cidade, hoje o projeto
promove iniciativas que contemplam os três países da tríplice fronteira (Brasil, Paraguai, e
Argentina), com oficinas semanais de samba, samba reggae, funk e outros batuques, sendo
que em cada país tem pessoas, linguagens, estruturas, e conhecimentos diferentes.
As oficinas são mais do que simplesmente aprender a batucar, pois contam com
momentos de discussão, e debates para saber como organizar os grupamentos e trabalhar
solidariamente para, conseguir custear os materiais de consumo, como instrumentos,
equipamentos de som, translado e pró-labore dos oficineiros, e desenvolve ainda um
trabalho social que faz com que as pessoas aprendam a lidar com as frustrações do dia a
dia dentro e fora da batucada.

Procedimentos Adotados

As atividades começam com um aquecimento rítmico, e depois um auto
conhecimento corporal, em fim se faz a apresentação dos instrumentos e cada um escolhe
o que vai tocar, as células rítmicas de cada instrumento são primeiramente apresentadas
em forma de onomatopeias , e só assim começa-se a tocar um instrumento de cada vez
até a batucada tomar corpo, sempre que necessário o ensaio é interrompido para
reorganizar os ritmos e relocar os instrumentos isso faz com que as pessoas se auto
analisem dentro do grupo, afinal de contas o grupo tem que tocar junto e todos em uma só
sintonia.

Material utilizado: 2 repiques , 3 surdos, 5 tamborins , 5 ganzas, 6 caixas , 3 agogô,
Baquetas, talabartes, e apito.

Resultados
O resultado da ação é o samba batucada sendo ensinado e praticado nos países da
tríplice fronteira, sendo eles:
COMPARSA SELVA NOCHE LUNA (ARGENTINA) – Grupo percussivo que se
encontra uma vez por semana no bairro de las Orquídeas, com o objetivo de trabalhar com
a comunidade e fazer um desfile no carnaval argentino.
BATERIA FURIA LATINA (BRASIL) – Bateria de torcida do curso de engenharia da
universidade UNILA, que se encontra uma vez por semana para ensaiar, com objetivo de
participar de campeonatos e jogos universitários.
LOUCATÉIA ASSOCIAÇÃO ATLETICA (PARAGUAI) – Grupo formado por alunos
brasileiros que estudam medicina na universidade UNINTER - PY, afim de levar o nome da
atlética para torcida em jogos e também realizar shows em festas universitárias.

Espera-se ainda organizar uma festa, ou festival de percussão onde os grupos
possam se apresentar e fazer oficinas para trocar experiência juntos, produzindo assim
uma construção coletiva do cenário cultural na cidade de Foz do Iguaçu.

Figura

Considerações Finais
No processo de transformação que o projeto PRACATUM, realiza nas universidades
e comunidade, existe ainda alguns pontos a serem abordados mas que lentamente vão
sendo ainda mais inseridos nestes meios, a extensão é uma ferramenta importantíssima
para esta construção, pois possibilita o acesso a cultura e incentiva a participação cidadã.
Forma(s) de contato com a ação

Email- capelarialison@gmail.com
Fone – (45) 998069635
https://www.facebook.com/Comparsa-Selva-Noche-Luna-1465719643473433/
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80 ANOS DE HISTÓRIA DE SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL E 30 ANOS DO
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NA UNIOESTE/CAMPUS DE TOLEDO: VI SIMPOSIO
REGIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E XXIV SEMANA ACADEMICA DO
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
Cleonilda Sabaini Thomazini Dallago1001 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Cristiane Carla Konno1002, Villian Veiss 1003,

Área Temática: (Direitos Humanos e Justiça)
Linha de Extensão: (Educação Profissional)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: Serviço Social, Formação Profissional, Educação.
O VI Simpósio Regional de Formação Profissional e a XXIV Semana Acadêmica do
Curso de Serviço Social ocorreu no período de 15 a 19 de maio de 2017, em âmbito
regional, com o tema central: “80 anos de História do Serviço Social no Brasil e 30 anos do
Curso de Serviço Social na Unioeste /campus de Toledo” a partir da iniciativa dos seguintes
organizadores: Colegiado de Curso de Serviço Social e Centro Acadêmico de Serviço
Social, com apoio de: Núcleo Regional de Serviço Social (NUCRESS- Toledo), Grupos de
Pesquisa vinculados ao Curso de Graduação e Pós Graduação em Serviço Social;
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Unioeste (PPGSS); Programa de
Educação Tutorial PET vinculado ao Serviço Social – Unioeste e outros.
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Intencionalmente, o evento ocorreu no período em que a categoria profissional, por
meio de sua representação e organização política nacional (Conselho Federal de Serviço
Social – CFESS) estadual (Conselho Estadual de Serviço Social-CRESS) e regional
(Núcleo Regional de Serviço Social – NUCRESS), comemora o Dia do Assistente Social
(15 de Maio) e, anualmente estabelece temas centrais, pertinentes às bandeiras de lutas
que a categoria de Assistentes Sociais enfrenta no cotidiano do exercício profissional. O
debate que perpassou o evento agregou os temas do ano de 2016: 80 anos de Serviço
Social: uma profissão inscrita no Brasil e de 2017: Na luta de classes não há empate:
assistente social, profissional em defesa das liberdades democráticas e dos direitos sociais,
somada às temáticas advindas da comunidade acadêmica do Curso de Serviço Social:
discentes e docentes.
Como objetivo geral, destinou-se a fomentar o debate acerca da formação
profissional ao longo de sua história no Brasil, desdobrando-se nos seguintes objetivos
específicos: fomentar o debate acerca da formação profissional em Serviço Social no Brasil
e no Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo na perspectiva da garantia
de direitos; refletir sobre a Educação Inclusiva e seus desafios no contexto das relações
capitalistas e refletir sobre as condições do Estágio Supervisionado em Serviço Social na
Unioeste/Campus de Toledo. O público presente de 176 participantes, contou com
profissionais da área e demais profissionais, acadêmicas e acadêmicos do Curso de
Serviço Social da Unioeste e de outras Unidades de Ensino e outros interessados.
Nesse sentido, realizou-se por meio da seguinte programação: Dia 15/05/2017Conferência de Abertura: Educação Inclusiva e Acessibilidade – contribuições da teoria
histórico-cultural; Dia 16/05/2017 – Apresentação de Trabalhos a partir dos seguintes eixos
temáticos: 1) Trabalho, Questão Social e Serviço Social; 2) Política Social e Serviço Social;
3) Serviço Social: Fundamentos, Formação Profissional e Trabalho Profissional; 4)
Movimentos, Lutas Sociais e Organização Política da Classe Trabalhadora; 5) Questão
Agrária, Urbana e Ambiental; 6) Raça, Etnia, Gênero e Sexualidades e 7) Ética e Direitos
Humanos; Dia 17/05/2017 – Oficinas Temáticas: 1) Libras e Atitudes para a Acessibilidade,
2) Expressões da “Questão Social”: Fotografia em Foco, 3) Intersetorialidade e Trabalho

em Rede no âmbito das Políticas Sociais, 4) A gestão das Políticas Sociais: instrumentos
de gestão e controle social, 5) Direitos de Cidadania na Terceira Idade, 6) Gênero e
Sexualidade, 7) Saúde Mental: reforma psiquiátrica e (re) inserção social do sujeito em
sofrimento psíquico; Dia 18/05/2017 – Conferência: 80 anos de Serviço Social no Brasil e
30 anos do Curso de Serviço Social da Unioeste/Campus de Toledo e no período
vespertino: Fórum de Supervisão de Estágio em Serviço Social com o debate sobre: O
Estágio Supervisionado na Formação Profissional em Serviço Social – desafios para o
Projeto Ético-Político Profissional e Dia 19/05/2017 – Conferência: A Dimensão TécnicoOperativa do Serviço Social e a Defesa das Liberdades Democráticas e dos Direitos Sociais
no Trabalho dos/as Assistentes Sociais.
Importante ressaltar que o evento envolve toda a comunidade acadêmica do Curso
de Serviço Social da Unioeste: docentes e discentes, desde a elaboração do projeto de
extensão, organização das comissões de trabalho, das atividades culturais, participação da
organização no evento, participação como ouvintes e apresentadoras/es de trabalhos e do
processo de avaliação do evento, tendo como central a todos as/os participantes a
contribuição para um maior conhecimento a respeito da Formação Profissional em Serviço
Social, bem como de suas condições de trabalho na atualidade e as formas para o seu
enfrentamento na luta pela ampliação e fortalecimento de condições objetivas para a defesa
dos direitos sociais.

Forma(s) de contato com a ação
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A ACEITAÇÃO DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DO IDOSO: RELATO
DE EXPERIÊNCIA
Marcia Regina S. S. Barbosa Mendes 1004
Participantes: Pamela Regina dos Santos 1005, Simone Viana da Silva1006

Área Temática: Ciências da Saúde
Linha de Extensão: Atenção Integral à Terceira Idade
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Envelhecimento; Incapacidade; Aceitação social.
Introdução:
O processo de envelhecimento é progressivo, onde existe a ocorrência de alterações
biológicas, psicológicas e funcionais que determinam uma perda acentuada da capacidade
do indivíduo com o passar do tempo, de se adaptar ao ambiente, resultando em aumento
da fragilidade e consequentemente da incidência de doenças, levando-o a morte
(OLIVEIRA et al, 2014). Pessoa idosa é assim considerada quando completa 60 anos e
independe de sua capacidade física ou psicológica (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).
Objetivo: Relatar a experiência de um grupo de profissionais e alunos sobre o processo de
envelhecimento abordado em um grupo de idosos do município de Cascavel. A iniciativa
buscou auxiliar e levar conhecimento aos participantes, por entender que o processo de
envelhecimento é complexo, onde ocorrem alterações físicas e mentais que levam os
mesmos ao adoecimento por não aceitarem as mudanças ocorridas. Resultados:
Podemos observar que grande parte dos idosos não sabe lidar com o envelhecer, por não

1004

Professora Doutora Enfermeira do Curso de Enfermagem, UNIOESTE, CCBS, Campus Cascavel .

E-mail: maremendes@uol.com.br
1005

Discente do 5º ano do curso de Enfermagem da UNIOESTE, CCBS, campus Cascavel. E-mail:

regina-pamela@hotmail.com
1006

Discente do 5º ano do curso de Enfermagem da UNIOESTE, CCBS, campus Cascavel. E-mail:

monyh_biz@hotmail.com

possuírem apoio de familiares e pelos conceitos impostos pela sociedade o que os levam
a quadros depressivos e de adoecimento mais frequentes. Portanto, a troca de experiências
proporcionada pelo grupo e pelas palestras ministradas ao longo dos encontros, acabou
facilitando o entendimento dos idosos, sendo que os mais ativos repassavam informações
pertinentes aos demais, criando laços de amizade, levando-os para locais onde poderiam
ter uma maior interação com outras pessoas, como os bailes da terceira idade. Os
participantes se mostraram interessados por perceberem que as mudanças ocorridas em
seus corpos e mentes, ocorrem em todos os indivíduos, mas de formas diferentes, sendo
que uns toleram mais e outros menos e perceberam também, a necessidade de auxílio de
familiares, amigos e dos profissionais de saúde, que são aos que recorrem na ocorrência
de algum distúrbio de saúde. Uma grande preocupação observada durante as conversas
com o grupo, se deu pela perda da autonomia e da qualidade de vida que a sociedade
impõe aos indivíduos em processo de envelhecimento. Muitos indivíduos acreditam que, os
idosos não possuem capacidades como os mais jovens, o que leva as pessoas a temerem
a velhice. Assim, os profissionais colocaram aos participantes do grupo que, por mais que
ocorram perdas, como diminuição auditiva, visual e capacidade psicomotora, os idosos
deveriam continuar ativos, mantendo suas capacidades individuais, transformando os
conceitos de que idosos são seres que não possuem mais capacidade de exercer suas
atividades, desmistificando dentro do próprio grupo de idosos essas limitações e
incapacidades. Conclusão: As ações envolvendo o grupo de idosos se fazem
extremamente necessárias, visto que as mudanças que ocorrem com os indivíduos ao
longo do processo de envelhecimento causam espanto e frustrações, o que os leva a
acreditar na perca de sua identidade e posterior adoecimento. A troca de informações foi
imprescindível para a melhoria do aspecto de vida e de pensamento dos participantes, os
levando a acreditar que, por mais que suas capacidades estejam diminuindo, não se deve
parar as atividades por completo, levando a uma melhoria da qualidade de vida dos idosos
durante o envelhecimento.
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A AFETIVIDADE E O PROCESSO DE APREENSÃO DP CONHECIMENTO
CIENTÍFICO
Dra. Ireni Zago Figueiredo1007 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participante: Eliane Maria Dal Molin Cristo 1008

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem
Modalidade: Pôster Resumo simples
Palavras-chave: Afetividade. Processo de Ensino e Aprendizagem. Conhecimento
Científico.

Este Projeto de Intervenção Pedagógica foi desenvolvido no Colégio Estadual Padre
Carmelo Perrone – EFMP com os estudantes do 1º ano do Ensino Médio, os professores e
os pais, e teve como objetivo geral compreender a relação entre a afetividade e sua
importância para a apreensão do conhecimento científico. Os objetivos específicos foram:
a) trabalhar o conceito de afetividade e sua importância para a apreensão do conhecimento
científico; b) elaborar um Plano de Ação, com metas a curto, médio e longo prazos, com
destaque para ações que visavam a relação entre a afetividade e o processo a apreensão
do conhecimento científico. Os encontros sistematizados na Produção Didático-Pedagógica
contemplaram atividades de recortes de textos, vídeos, dinâmicas e rodas de conversa.
Objetivou-se com o processo de implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica
ampliar o estudo sobre a relação entre a afetividade e o processo de ensino e de
aprendizagem, conforme mencionado.
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A AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR COMO POSSIBILIDADE PARA A
EDUCAÇÃO INTEGRAL DO SUJEITO: AS CONTRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES
CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS
Orientadora: Simone Sandri 1009 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participante: Regiane Arnold1010

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Formação de professores
Modalidade: (Pôster/Apresentação oral)
Palavras-chave: Formação integral; Arte; Esportes, Ampliação do Tempo
Escolar.

Resumo
Este projeto de extensão que se desenvolveu por meio da “Intervenção Pedagógica”
proposta pelo Programa de Desenvolvimento (PDE), justificou-se pela necessidade de
estudos e reflexão sobre a importância das atividades artísticas e esportivas, desenvolvidas
em contraturno, na aprendizagem e desenvolvimento do sujeito, atividades estas
articuladas às diferentes disciplinas curriculares, contribuindo na sua formação integral. Foi
abordado neste trabalho, a concepção de formação humana integral a partir da Psicologia
Histórico-Cultural, baseado na afirmação de Vygotsky, de que o pensamento é formado
pela mediação dos signos e instrumentos culturais desenvolvidos histórico e socialmente.
Nesta perspectiva, consideramos que a arte está presente no desenvolvimento humano,
desde os seus primórdios, pois, por meio do trabalho criador, o homem produz os seus
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próprios objetos para sanar suas necessidades, criando meios de expressão e
comunicação. Referente à educação física, trata-se de uma disciplina que se relaciona com
múltiplas dimensões da vida humana, tratadas nas ciências humanas, sociais, da saúde e
da natureza. É inerente ao ser humano, os quais desenvolveram habilidades, aptidões
físicas e estratégias ao superar obstáculos e garantir a sobrevivência, nas relações com a
natureza e como grupo social de pertencimento, historicamente. Por meio dos estudos
juntamente com a Comunidade Escolar, relacionamos no decorrer do trabalho, a
importância das atividades de Artes e Educação Física no desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos e, também, como as atividades artísticas e esportivas são
atrativas e necessárias no currículo e nas atividades extracurriculares trabalhadas em
contraturno escolar. Para desenvolver o projeto, realizamos estudos com professores,
agentes da escola; reunião de pais e encontros com alunos. Sendo que o principal objetivo
foi ressaltar a importâncias das atividades de artes e atividades físicas no desenvolvimento
dos alunos do Ensino Fundamental.
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Resumo
O presente trabalho tem como finalidade apresentar as atividades desenvolvidas
pelo Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude - NEDDIJ, campus
de Foz do iguaçu, tal como os resultados obtidos pelo atuação judicial do projeto no período
de janeiro a dezembro de 2016.
O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude, nessa
perspectiva, faz parte do subprograma Incubadora dos Direitos Sociais do Programa
UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRA – SETI/PR, consiste em um projeto idealizado pelo Dr.
Olympio de Sá Sotto Maior Neto, Procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná.
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Nesse sentido, além dos atendimentos judiciários e das assessorias jurídicas, é destinada
à comunidade ações de cunho pedagógico desenvolvidas pelo projeto, com a finalidade de
conscientizar e instruir acerca de questões referentes à temática infanto-juvenil. O NEDDIJ
de Foz do Iguaçu/PR conta com uma coordenadora orientadora docente do curso de Direito
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, uma orientadora docente do curso de
Pedagogia da mesma instituição de ensino, três advogados bolsistas recém-formados, uma
pedagoga bolsista recém-formada, quatro estudantes bolsistas do curso de Direito e duas
estudantes bolsistas do curso de Pedagogia.
No tocante ao âmbito jurídico, a equipe atua na tutela dos interesses e dos direitos
das crianças e adolescentes da comarca de Foz do Iguaçu/ Paraná. Dos meses de janeiro
a junho o setor jurídico fez acompanhamento de 81 (oitenta e uma) audiências judiciais,
orientações processuais, confecção de aproximadamente 202 (duzentas e duas) peças
processuais diversas, cerca de 137 ( cento e trinta e sete) atendimentos ao público, bem
como nomeação em aproximadamente 152 (cento e cinquenta e dois) novos processos.
Ademais, acompanhou-se no segundo semestre do mesmo ano 50 (cinquenta) audiências
judiciais, orientações acerca de processos, confecção de 136 (cento e trinta e seis) peças
processuais diversas, cerca de 119 (cento e dezenove) atendimentos ao público, bem como
nomeação em 158 (cento e cinquenta e oito) novos processos, além de 268 (duzentas e
sessenta e oito) demonstrações de ciência em face de casos que não demandaram
manifestação.
Dessa forma, os projetos são desenvolvidos de maneira interdisciplinar englobando
os cursos de Pedagogia e Direito e são direcionados ao combate e prevenção de atos
infracionais, bem como visam a colaborar com a divulgação e promoção da proteção
integral à infância e juventude estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
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situado no Fórum de Foz do Iguaçu/ Paraná, localizado na AV. Pedro Basso, 1001,Alto São

Francisco. Horário de atendimento: 12h às 18h. E-mail: neddijfoz2017@gmail.com. Fone:
(45) 3029-4596.

A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA UNIVESIDADE ABERTA À
TERCEIRA IDADE (UNATI) – FB
Ana Paula Vieira1023 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Maria Eloize Kisel Araujo 1024, Lorhana Layana Motta

1025

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Terceira Idade, Saúde
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Unati; atividade física; saúde.

Resumo
A Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI, é um programa de extensão
desenvolvido na UNIOESTE, que teve início no ano de 2000 no Campus da UNIOESTE de
Toledo e, desde então, começou a ser desenvolvido gradativamente nos demais Campus
da Universidade.
Em Francisco Beltrão, o projeto começou a ser desenvolvido em 2016, onde foi
intitulado de Ciências do Envelhecimento Humano, que tem como objetivo preparar/apoiar
essa população para o envelhecimento, promovendo aulas relacionadas com o dia-a-dia
do idoso, pois como Maciel (2010) acrescenta que o envelhecimento além de se ser um
processo fisiológico é também um processo gradual, universal e irreversível, pois provoca
perda funcional progressiva no organismo e que é caracterizado por diversas alterações
orgânicas como: a redução do equilíbrio, da mobilidade e induz a modificações psicológicas
(maior vulnerabilidade à depressão). Diante disso, foram elaboradas aulas sobre qualidade
de vida, prevenção, educação e orientação alimentar, atividade física objetivando a saúde
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dos alunos da Unati-FBE. Com isso, notou-se a necessidade de uma orientação sobre
exercício físico voltado para a qualidade de vida na terceira idade. Primeiramente fez-se
avaliação dos alunos da Unati e observou-se que já sentiam dificuldade em realizar alguns
movimentos e dificuldade de equilíbrio.
A partir daí, a disciplina de Educação Física teve aulas teóricas, onde foi abordado
sobre doenças crônicas não transmissíveis, doenças neuromusculares e ósseas,
benefícios do exercício físico na terceira idade, segurança na prática de exercício físico e
orientações para a prática visando a melhora na qualidade de vida dos alunos.
Na parte prática, foram realizadas atividades de alongamento, flexibilidade e
exercícios funcionais, todos adaptados à faixa etária em questão. Conforme Lara, et al.
(2011) o exercício físico reduz o risco de doenças crônicas e diminui outros fatores de riscos
e também ocorrem mudanças no estilo de vida e saúde, deixando os indivíduos com a sua
qualidade de vida melhorada.
A prática de exercício físico promove algumas melhoras da composição corporal, a
diminui dores articulares, ajuda o aumento da densidade mineral óssea, melhora da
utilização de glicose, melhora do perfil lipídico, aumenta a capacidade aeróbia, melhora
de força e de flexibilidade e ainda diminui a resistência vascular e ainda ajuda para
os benefícios psicossociais alívio da depressão, o aumento da autoconfiança e melhora da
autoestima (FRANCHI e MONTENEGRO JUNIOR, 2005).
Dessa forma, pode-se verificar a real importância do exercício físico na terceira
idade, tanto para a melhora/manutenção da saúde física, mental, social e como forma de
manter a autonomia do idoso, sendo capaz de realizar sozinho atividades doa dia a dia.
É

importante

salientar

também

que

essas

atividades

devem

ser

ministradas/orientadas por profissionais habilitados para a função, para a maior segurança
de todos.

Forma(s) de contato com a ação

A Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI da Unioeste, campus de Francisco
Beltrão, pode ser contatada pelo e-mail unatibeltrao@gmail.com e prof_apv@yahoo.com.br
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A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO: USO DA TEORIA E A
PRÁTICA POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE PROCESSOS.
Ruti rosane Pêgo dos Santos 1026 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Joacir de Oliveira 1027, Terezinha aparecida da Rocha1028, Lucinei das
Graças Arnoni 1029
Área Temática: (Comunicação estratégica)
Linha de Extensão: (Comunicação estratégica)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: excelência, atendimento, recepção, .

Resumo
Dentro de uma conjuntura social bastante exigente, é fundamental que as instituições
públicas procurem investir cada vez mais na preparação dos colaboradores para que os
mesmos possam desempenhar um trabalho que venha satisfazer o usuário em geral,
mantendo-os fiéis às instituições as quais estão lotados, ou que desenvolvem a atividade
naquele período e para que os resultados dos serviços prestados sejam positivos, é
necessário que haja sempre um espirito inovador, ético, por parte dos gestores para assim
instigar os colaboradores. E com o constante crescimento da insatisfação na qualidade do
atendimento no setor público e a real importância de investir tempo e esforço na
capacitação desses servidores, priorizando um atendimento homogêneo, pois a lei da
homogeneidade nos ensina, mediante a observação das semelhanças e concordâncias das
coisas, a apreender as variedades para reuni-las em espécies; e estas em gêneros, até que
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chegamos finalmente a um conceito supremo que abarque tudo (Coimbra de Souza, 2015),
sem esquecer que a homogeneidade consegue-se quando se reúnem em uma mesma
unidade todos os que estejam executando o mesmo trabalho no mesmo processo, para a
mesma clientela no mesmo local. É claro não se esquecendo da lei da especificação para
balancear os ensinamentos e partindo do pressuposto que o diálogo ainda é o mais
importante. Pretende-se que ao final do curso que o participante seja capaz de atuar com
excelência no atendimento interpessoal e introduzir novas práticas ao ambiente de trabalho
com o objetivo de diminuir conflitos, simplificar o processo de acolhimento e atender com
mais praticidade o usuário, desta forma, a metodologia de ensino proposta neste projeto,
que será por meio de simulação de processos, permite ao gestor testar alternativas em um
modelo teórico antes de realizar sua aplicação na prática. A alguns anos processos de
simulação tornaram-se ferramentas muito importantes para o planejamento, projetos e
controle de sistemas. Não mais renegada ao posto de “último recurso”, hoje ela é vista
como uma metodologia indispensável. Saliby (1999) afirma que a simulação consiste no
processo de construção de um modelo que replica o funcionamento de um sistema real ou
idealizado (ainda a ser construído) e na condução de experimentos computacionais com
este modelo, com o objetivo de melhor entender o problema em estudo, testar diferentes
alternativas para sua operação e assim propor melhores formas de operá-lo, seja no sentido
prático da pessoa ou de operacionalização de máquinas, equipamentos, etc. Além de
capacitar os servidores do HUOP, este projeto propõe também a oferta de treinamentos
para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa do CENSE, com o intuito
de colaborar nas atividades mostrando novas formas de atitudes e comportamentos
presentes em todas as relações interpessoais aos adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa internados ou não, objetivando assim contribuir com seu processo
de socialização em muitos casos de ressocialização. A expectativa de contribuição deste
projeto a este público em especial é também a de subsidiar a sua inserção também no
mercado de trabalho, pois as atividades reflexivas e práticas a serem dinamizadas durante
os encontros, pretendem mostrar a importância de nosso comportamento no trato com as
demais pessoas no ambiente de trabalho, de escolas, de família, enfim de nosso

comportamento social, colaborando na reinserção social dos adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa, pois a falta de oportunidades e incentivos faz com
que eles voltem a cometer atos infracionais. Assim, ocasiona a não eficiência na aplicação
das medidas socioeducativas, devendo esta atingir e ir além do período que os
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa encontravam-se internados na
casa penal. Esses treinamentos eles ocuparão após o seu tempo de permanência no
CENSE, ajudando-os a arrumar uma colocação/trabalho, após o seu tempo de
permanência ali.

Forma(s) de contato com a ação:
45 999118974, ruti.santos@unioeste.br
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL NA TERCEIRA IDADE – UNATI
Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida 1030 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Vanessa Rye Goto²

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Terceira Idade
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Sexualidade; Terceira idade; UNATI.

Resumo
A expectativa de vida crescente da população brasileira proporcionado pelo aumento
da qualidade de vida tem acarretado na transição demográfica, no aumento significativo do
número de idosos. O tema qualidade de vida, tem sido objeto de inúmeros estudos e
pesquisas. Já a sexualidade no envelhecimento, uma área tão importante quanto, é um
tema comumente negligenciado pela sociedade e pelos próprios idosos. Com isso, têm-se
percebido mudanças no curso da epidemia de HIV, e uma delas é o aumento do número
de casos entre idosos. Sabe-se que o envelhecimento é um passo da vida, bem como
tantas outras, porém percebe-se que a ela estão ligadas outras representações negativas,
como a perda e a imagem de final de vida. A sexualidade é uma necessidade básica da
velhice, que está em busca do prazer, afeto e intimidade, associado a fatores hormonais,
emocionais e socioculturais. Os valores como cultura, religião e educação influenciam
intensamente o desenvolvimento sexual, determinando como se irão vivenciá-lo e lidar com
ele por toda a vida. Assim, o bem estar do idoso é em decorrência do equilíbrio entre as
diversas proporções da sua capacidade funcional e social. Dessa forma, quanto mais ativo
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o idoso, maior sua satisfação, consequentemente, melhor a sua qualidade de vida. É nesse
âmbito que a Universidade da Terceira Idade (UNATI) oferece o tema Sexualidade como
disciplina do primeiro ano. Tem por objetivo a inclusão no ambiente universitário bem como
à valorização da pessoa idosa na sociedade. Além disso, discutir os preconceitos e tabus
relacionados ao tema, abordar as alterações que ocorrem no organismo no decorrer do
envelhecimento e as principais Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), assim como
os métodos de prevenção. As aulas, de caráter expositivo, além de contar com a
participação dos alunos, é realizado dinâmicas para que haja uma maior interação e
assimilação da temática. Como resultado, é possível perceber que no decorrer das aulas,
os idosos passam a se sentir mais confortáveis em abordar o assunto, assim como tirar
dúvidas que antes eram reprimidas. Cria-se então, um ambiente em que se sentem capazes
de

adquirir

novos

conhecimentos,

discutir,

trabalhar

em

grupo,

socializar

e,

consequentemente, garantir e melhorar a qualidade de vida.

Forma(s) de contato com a ação
E-mail: liraneferreto@uol.com.br; (046) 3520-4886, Rua Maringá, 1200 – Vila Nova,
Caixa Postal 371. Francisco Beltrão - Paraná CEP 85605-010.
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ACOMPANHAMENTO DA VARIAÇÃO MENSAL DO PODER DE COMPRA DO
SALÁRIO MÍNIMO EM FRANCISCO BELTRÃO, PATO BRANCO E DOIS VIZINHOS, A
PARTIR DO CUSTO DA CESTA BÁSICA DE ALIMENTAÇÃO NOS REFERIDOS
MUNICÍPIOS
Roselaine Navarro Barrinha (Coordenador da Ação de Extensão) 1031
Participantes: Carin Putrick
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Área Temática: (Trabalho)
Linha de Extensão: (Emprego e Renda)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: Cesta Básica; Custo de Vida; Salário.

Resumo
A lei máxima da nação brasileira, materializada no texto da Constituição de 1988
ratifica que o Salário Mínimo Nacional deve ser capaz de garantir ao trabalhador brasileiro,
bem como à sua família (de tamanho médio, dois adultos e duas crianças), o necessário
para garantir o pleno atendimento do que lhes é necessário: alimentação, saúde, educação,
transporte, lazer, etc. O salário mínimo nacional, há que se ressaltar, foi instituído no Brasil
em meados dos anos 1940 e sua proposição era atender ao anteriormente referido. Com
tal intuito, quando da sua implantação instituiu-se uma comissão responsável por
determinar o seu valor e, para tanto, esta, por meio de uma força-tarefa varreu as regiões
brasileiras a fim de determinar, dentre outros pontos, qual seria a cesta de alimentação
básica do brasileiro em cada uma delas. A cesta básica de alimentação é composta, para
todas as regiões de 13 produtos fundamentais e em quantidades pré-determinadas. Os
produtos e as suas respectivas quantidades estão disponíveis para consulta no boletim
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metodológico descritivo do DIEESE, o qual orienta a pesquisa do custo da cesta básica,
desenvolvida pelo referido órgão para 27 capitais brasileiras. A referida pesquisa, por sua
vez também vem sendo desenvolvida desde 2012 para os municípios de Francisco Beltrão,
Pato Branco e Dois Vizinhos, por docentes do curso de Ciências Econômicas da Unioeste,
campus de Francisco Beltrão, afetos também ao grupo de pesquisa GPEAD (Grupo de
Pesquisa Economia Agricultura e Desenvolvimento), bem como por discentes do mesmo
curso e por colaboradores externos oriundos de outras instituições. A atividade de extensão
aqui apresentada integra, portanto, o projeto de extensão “Determinação do Valor da
Cesta Básica em Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, no Sudoeste do
Paraná”, que mensalmente determina o valor da cesta básica de alimentação para os já
mencionados municípios, o que tem permitido não apenas o atendimento dos objetivos
constantes do projeto, como também a sua ampliação e maior divulgação. A atividade de
extensão “Acompanhamento da Variação Mensal do Poder de Compra do Salário
Mínimo Nacional em Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, a partir do valor
da cesta básica de alimentação nos referidos municípios”, vem possibilitando: uma
maior integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão, o que vem se efetivando da
seguinte forma: 1) maior integração entre ensino e pesquisa na medida em que tem
permitido a interação entre a teoria econômica (clássica e neoclássica) que discute i) o
processo determinação da renda mínima do trabalho; ii) o que a renda mínima do trabalho
deveria garantir; iii) a possibilidade efetiva do salário mínimo em atender plenamente as
necessidades do trabalhador e de sua família, propiciando-lhe assim um estado de
satisfação; 2) maior integração entre ensino, pesquisa e extensão na medida em que vem
permitindo, por meio da pesquisa de campo, coletar dados que após transformados
confrontam a teoria e a realidade vigente e, a partir daí, se transformam em informações
divulgadas à população. Tal inter-relação se materializa a partir das etapas realizadas no
âmbito da presente atividade e necessariamente vinculadas ao projeto mãe, que dá origem
mensalmente ao Boletim da Cesta Básica de Alimentação nos três municípios pólos
do Sudoeste do Paraná. As etapas nas quais a bolsista da presente atividade participa
são as seguintes: 1) Coleta de Preços dos Itens que compõem a Cesta Básica Nacional –

município de Francisco Beltrão (nos demais municípios a coleta é feita por colaboradores
de outras instituições); 2) Participação no processo de alimentação do banco de dados do
Projeto de Extensão; 3) Participação na Determinação dos Valor Médio da Cesta Básica
para os 03 municípios; 4) Confrontação entre o Salário Mínimo Nacional vigente e o Valor
Médio da Cesta Básica nos municípios, a fim de verificar o quanto em termos de cesta de
alimentação básica o Salário Mínimo Nacional é capaz de adquirir, o que permite assim a
verificação da variação do poder de compra do salário mínimo em termos de alimentação
básica; 5) Inserção dos dados obtidos no boletim da cesta básica; 6) Participação na
divulgação dos dados materializados no Boletim da Cesta Básica. 7) Elaboração de
Relatórios que auxiliem na elaboração de artigos com a finalidade de divulgar o Projeto no
âmbito acadêmico. Por fim, vale ressaltar que a presente atividade, por meio de bolsa de
extensão financiado pela Fundação Araucária tem sido fundamental no sentido de propiciar
avanços importantes no Projeto de Extensão a que ela está vinculada.

Forma(s) de contato com a ação
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AGRICULTURA FAMILIAR: CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR
Ana Paula Vieira1033 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Luiza Scalcon de Oliveira1034, Edson Santos Melo1035 Lorhana
Layana Motta da Silva4, Rose Mary Helena Quint Silochi5, Ketlyn Lucyane Olenka6.
Área Temática:Tecnologia e Produção
Linha de Extensão: Segurança alimentar e nutricional
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Boas Práticas de Manipulação; MEI’s; Segurança alimentar.

Resumo
Com o acréscimo da alimentação fora dos domicílios pelas famílias brasileiras, houve
um aumento da exposição do consumidor às doenças transmitidas por alimentos, e isto,
devido à manipulação inadequada dos produtos alimentícios. Tendo isso em vista, o projeto
tem por objetivo capacitar manipuladores de alimentos em Boas Práticas de Manipulação
de Alimentos - BPM, principalmente os Microempreendedores Individuais – MEI’s e desta
forma, contribuir para a qualidade dos produtos ofertados ao consumidor final.
Para tanto, primeiramente, os acadêmicos envolvidos no projeto receberam
instruções e treinamentos com os professores e os técnicos da vigilância sanitária
municipal, visando aprimorarem seus conhecimentos em BPM. Realizaram-se, também,
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visitas técnicas a uma fábrica de massas alimentícias e a uma empresa de preparação de
refeições para consumo domiciliar, ambas no município de Francisco Beltrão, com a
finalidade de conhecer a realidade dos MEI’s, e com isso, poder direcionar o conteúdo do
treinamento, visando melhorar o seu aproveitamento pelos participantes.
Para ministrar o curso aos manipuladores, utilizou-se de aulas expositivas, sendo
que tais aulas continham conteúdo teórico, vídeos explicativos e atividades práticas, tudo
para reforçar e auxiliar na fixação do conteúdo.
Após o curso, os participantes foram contatados por telefone, com a finalidade de
avaliarem o conteúdo e sua aplicação prática no dia a dia. Para tanto, usou-se um
questionário contendo perguntas objetivas relacionadas ao curso, ao perfil do empresário
e ao tipo de empresa que tem e/ou trabalha.
Foram realizadas até o momento, duas capacitações, contando com 33 alunos,
porém, desses só 22 aceitaram participar da entrevista.
Do total da amostra entrevistada, 35% eram empregados e 65% eram MEI’s
ou estavam participando do curso para abrir seu próprio negócio.
Na classificação por setor de trabalho, 60% trabalham com salgados, panificação ou
lanchonete, e os outros 40% nas demais áreas da alimentação. Com isso, percebe-se que
a maior oferta de mercado é no setor de lanches rápidos e/ou prontos, já que a correria do
cotidiano tem permitido menos tempo para dedicar-se a alimentação. Dessa forma, verificase também a importância dos alimentos seguros no aspecto higiênico-sanitário da
alimentação diária, mesmo que esta não seja a mais adequada nutricionalmente.
Por meio do questionário identificou-se, ainda, que 55% dos empreendedores tem a
renda proveniente somente do trabalho no MEI, destarte, tendem a buscar mais
aperfeiçoamentos para melhorarem a qualidade e dos seus produtos.
Questionou-se também se o repasse teórico do curso estava condizente com a
realidade dos manipuladores, sendo assim, pediu-se para avaliarem o conteúdo do curso
e a sua aplicação prática, numa escala de 0 a 10 sendo 0 muito ruim e 10 ótimo, 65%

avaliou com nota 10, outros 30% avaliaram em nota 9, e, 5% deram nota 8 para o curso,
mostrando que a capacitação tem agregado conhecimentos positivos aos participantes.
Vê-se, portanto, a relevância de se ter projetos como este, pois, como colocado por
Akutsu (2005), a produção de maneira higiênica e a educação dos manipuladores de
alimentos envolvidos na preparação, processamento e serviços são limites cruciais para a
prevenção da maioria das doenças veiculadas por alimentos.
Os resultados obtidos, mostraram que o projeto tem atingido seu objetivo de
capacitar para a manipulação segura de alimentos. Além de ter proporcionado aos
manipuladores de alimentos, fácil acesso a uma capacitação importante e de
obrigatoriedade à eles. Com a forte adesão dos mesmos, a longo prazo, espera-se que
projeto, possa contribuir para a segurança alimentar dos consumidores da região, tendo
como corolário disso, a prevenção de possíveis danos à saúde provocado por alimentos
contaminados.

Forma(s) de contato com a ação
Coordenação de Nutrição
Telefone: (46)3520-0716
Endereço: Rodovia Vitório Traiano KM02, Bairro Água Branca – Francisco Beltrão
E-mail:
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Facebook:

https://www.facebook.com/BPMUnioeste/
Referências
AKUTSU, R. C.; BOTELHO, R. A.; CAMARGO, E. B.; SÁVIO, K. E. O.; ARAÚJO, W.
C. Adequação das boas práticas de fabricação em serviços de alimentação. Revista de
Nutrição, Campinas – SP, v.18 n.3 maio/junho, 2005.

AMBULATÓRIO DE BAIXO RENDIMENTO ACADÊMICO
Marcos Antonio da Silva Cristovam 1036 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Bernardo de Lima1037, Ana Caroline Comin2, Lucas Erotildes de
Souza2, Ewerton da Silva Dutra2, Vinícius Vedana2

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Infância e Adolescência
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: estudante; baixo rendimento escolar; avaliação.

Resumo
O baixo rendimento escolar frequentemente está associado a problemas
psicossocioemocionais, o que constitui um fator de risco para distúrbios psicossociais na
adolescência. A literatura tem apontado que indivíduos com problemas socioemocionais
apresentam déficits em habilidades de solução de problemas interpessoais. A presente
atividade de extensão objetiva oferecer atendimento, acompanhamento e avaliar préescolares e escolares de escolas municipais e estaduais do município de Cascavel-PR e
região que apresentam baixo rendimento escolar, na tentativa de se fazer um diagnóstico
e tratamento adequados de acordo com a conclusão da avaliação de cada participante.
Para

participar

das

atividades

do ambulatório são aceitos para

avaliação e

acompanhamento, alunos regularmente matriculados nas escolas das redes municipal e
estadual do município de Cascavel-PR e região que por algum motivo apresentam baixo
rendimento escolar. Os participantes são avaliados por acadêmicos do curso de medicina
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da UNIOESTE – Campus Cascavel, que fazem parte da Liga Acadêmica de Pediatria
(LIPED), supervisionados pelo médico coordenador do projeto, Dr. Marcos Antônio da Silva
Cristóvam. A avaliação consiste em história e exame clínicos da criança, além de aplicação
de questionários de triagem para Transtorno do Déficit de Atenção-Hiperatividade (TDAH),
para triagem de problemas psicossociais e emocionais (PSC-Pediatric Symptoms
Checklist) e dependendo do resultado destas avaliações, são solicitados também exames
laboratoriais, de imagem e eletroencefalograma. O ambulatório também tem a colaboração
de uma acadêmica do curso de fonoaudiologia da Faculdade Assis Gurgacz de CascavelPR e uma acadêmica do curso de Psicologia da Universidade Paranaense – Campus
Cascavel. Até o presente momento, foram atendidos 29 escolares no Ambulatório de Baixo
Rendimento Acadêmico do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel-PR,
sendo 19 do sexo masculino. A idade variou de 4 anos e 10 meses a 14 anos de idade. Os
principais diagnósticos foram: Transtorno do Déficit de Atenção-Hiperatividade (17);
Dislexia (4); Desvio fonológico (2), deficiência intelectual (2); imaturidade (2); depressão
infantil (1) e transtorno da ansiedade da separação (1). A principal causa de baixo
rendimento acadêmico, até o presente momento, é o TDAH. Por esse motivo, médicos
pediatras e profissionais da educação devem estar atentos a esta doença para
encaminhamento e tratamento precoces, uma vez que o diagnóstico precoce leva à
intervenção multidisciplinar (médicos pediatra, neuropediatra e psiquiatra; fonoaudiólogo;
psicólogo; pedagogo e educadores) imediata, o que melhora em muito o potencial de
aprendizado destas crianças.

Forma(s) de contato com a ação
E-mail: ma.cristovam@uol.com.br ou marcos.cristovam@unioeste.br
Telefone: (45) 99974-2386 ou 3902-1889
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ANÁLISE DE CONFORMIDADE E VIABILIDADE DE ADEQUAÇÃO A NR12 DA
MÁQUINA BATEDEIRA INDUSTRIAL DE UMA INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE
SORO DE LEITE
Guilherme Kiyoshi Takahashi 1038 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Lucas André Albrecht 1039
Área Temática: (Saúde)
Linha de Extensão: (Saúde e Proteção no Trabalho)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: Norma Regulamentadora 12. Segurança do Trabalho.
Batedeira Industrial.
Resumo
As Normas Regulamentadoras publicadas pela Portaria de número 3.214 de 1978
são a base normativa utilizada pelos Auditores Fiscais do Trabalho (AFT) do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) na fiscalização das empresas no que tange à Segurança e
Medicina do Trabalho. Atualmente, existem 36 Normas Regulamentadoras (MTE, 2016).
A Norma Regulamentadora 12 (NR-12) do MTE define elementos técnicos, princípios
fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos
colaboradores e determina condições para a prevenção de acidentes e doenças
provenientes do trabalho, nas etapas de projeto e utilização de máquinas e equipamentos
de todos os modelos, idem à sua fabricação, importação, comercialização, exposição e
cessão. (NR-12, 2016)
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De acordo com Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC)
(2014) a NR-12, em 2010, passou por uma atualização que elevou o número de itens de
cumprimento obrigatório de 40 para 340. O texto antigo da Norma discorria de forma clara
sobre a segurança de máquinas e equipamentos e não haviam dúvidas a respeito das
proteções e/ou dispositivos de segurança a serem adotados. Com a reformulação da
Norma, foi considerado todo o ciclo de vida útil da máquina ou equipamento, do projeto ao
sucateamento, incluindo as fases de documentação, procedimentos de segurança e
manutenção. Com as novas exigências, várias máquinas e equipamentos são condenados,
obrigando os empresários a descartá-los causando prejuízo ao seu patrimônio.
A atualização da NR-12 definida pela Portaria número 197 de 2010 do MTE
surpreendeu os industriais devido à sua complexidade de interpretação e nível de
tecnologia exigido, esta atualização aumentou o número de itens a serem cumpridos,
exigindo serviço profissional de adequação de máquinas e equipamentos. Os custos destas
adequações têm levantado inúmeros debates entre empresários e governo em relação à
sua viabilidade.
Como consequência, a NR-12 atual está gerando grande indisposição entre
empresários e governo. Os empresários alegam que a Norma não deveria ser aplicada às
máquinas e equipamentos anteriores à sua atualização e que os prazos exigidos pela
Norma para a adequação são intangíveis, devido aos altos custos das adequações. Em
contrapartida, o governo contradiz, justificando que o objetivo do novo texto da NR-12 é
prevenir e diminuir o número de acidentes e doenças relacionados a máquinas e
equipamentos e, como resultado, reduzir os custos destes acidentes e doenças.
Motivado por esta polêmica, o objetivo deste estudo foi avaliar o nível de
desconformidade, estudar os custos de adequação e orçar a substituição de um
equipamento industrial fabricado anteriormente à referida atualização da Norma, para
concluir sobre a alternativa mais viável para sua regularização. A máquina estudada é uma
batedeira de uso industrial, que foi escolhida em função de estar sendo continuamente
utilizada desde sua fabricação, em 1979, para a transformação de creme em manteiga,

sendo assim esta pesquisa tem o objetivo de estudar a opção mais viável de adequação a
NR-12 da batedeira de uso industrial de uma indústria de processamento de soro de leite.
A metodologia utilizada foi a coleta de dados in loco. Para a coleta dos dados foi
elaborado um checklist utilizando uma planilha eletrônica com base nos itens do corpo
principal da NR-12.
O checklist foi preenchido in loco em papel físico observando seus itens.
Após ter os dados tabulados verificou-se que a batedeira está em desconformidade
com a NR-12, sendo que, o checklist possui 279 itens, destes 51% estão em
desconformidade com a Norma, podendo a máquina vir a ser interditada pelos fiscais do
Ministério do Trabalho e ser aplicada uma multa em torno de R$ 480.000,00 pelas
desconformidades.
Para a adequação da batedeira a NR-12 devem ser gastos em torno de R$
39.712,00, incluíndo mão-de-obra, componentes elétricos e mecânicos. Uma máquina nova
já adequada a NR-12 custa R$ 175.000,00.
Por meio dos resultados obtidos foi possível determinar, diante dos custos
apresentados, que a realização das adequações dos itens não conformes da NR-12 na
máquina atual é mais viável em relação à compra de uma nova já adequada a NR-12, sendo
o orçamento viável no valor de R$ 39.712,00, ou 77% menor do que a compra de uma
máquina nova já adequada a NR-12.
A batedeira ainda precisa ser adequada a NR-12, sendo este um estudo norteador
para que os gestores e corpo técnico da Empresa em estudo tomem de que forma irão
adequar à máquina a NR-12.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS ALUNOS COM BAIXA ACUIDADE VISUAL
DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE FOZ DO IGUAÇU- PR

Oscar Kenji Nihei1040 (Orientador)
Participantes: Jessica Rodrigues de Oliveira 1041, Eunice de Freitas Israel3, Ivanete
Sema do Nascimento4, Marieta Fernandes Santos5

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: acuidade visual; promoção da saúde; saúde escolar.

Resumo
As informações sensoriais recebidas através da visão estão diretamente
relacionadas ao desenvolvimento do aprendizado em seres humanos. Sendo importante
para a relação do homem com o meio externo. Sendo assim, a integridade de tal sentido é
indispensável para a socialização da criança e para o seu aprendizado (VALVERDE et al.,
2016). A realização do teste de acuidade visual nos escolares é uma avaliação fundamental
para a detecção precoce dos problemas visuais no ambiente escolar, pois sabe-se que a
deficiência visual interfere negativamente no processo de aprendizagem e no
desenvolvimento psicossocial do escolar, tendo relação com a evasão escolar e repetência.

1040

Doutor, Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. Email: oknihei@gmail.com.

2

Acadêmica do Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu. Email: jessyka_0106@hotmail.com

3

Enfermeira, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: eunicefoz@hotmail.com

4

Enfermeira, CELS, Foz do Iguaçu. E-mail: ivanethy@outlook.com.

5

Doutora, Curso de Enfermagem, CELS, Foz do Iguaçu, Email: marieta.dra15@gmail.com.

A tabela de Snellen é um método simples, de baixo custo de avaliação da acuidade visual.
Esta pesquisa objetivou analisar a epidemiologia da prevalência de baixa acuidade visual
dos escolares de sete escolas municipais de diferentes regiões de Foz do Iguaçu/PR,
durante o período de 2008 a 2016 onde foram avaliados 2808 alunos. Para o presente
estudo epidemiológico, os dados foram obtidos do banco de dados do projeto de Extensão
“Vivenciando a diversidade: de olho na visão da criança”, registrado na PROEX
(CR19502/2006). Onde o teste de acuidade visual foi realizado por meio da tabela de
Snellen, em um lugar apropriado e bem iluminado, e o escolar foi posicionado a 6,1 metros
da tabela e o avaliador solicitou que os mesmos identificassem os optótipos. Os escolares
que apresentaram acuidade visual (AV) menor ou igual a 0,7 (20/30), em pelo menos um
dos olhos, foram considerados com baixa acuidade visual. Os escolares avaliados eram
das turmas da classe especial até a 4° série do ensino fundamental. Dos 2808 escolares
avaliados, nesse período, 1471 (52,3%) eram meninas e 1337 (47,7%) meninos. Do total
de avaliados, 484 (17,2%) apresentaram baixa AV, sendo 273 (56,4%) meninas e 211
(43,6%) meninos. Proporcionalmente, verificou-se que 18,6% das meninas avaliadas
apresentaram baixa AV, em comparação com 15,8% dos meninos. Conclui-se que a taxa
de prevalência de baixa acuidade entre os escolares do ensino fundamental doe Foz do
Iguaçu foi de 17,2%, estando dentro dos parâmetros nacionais, no entanto, constitui dado
preocupante, indicando a necessidade de ações contínuas de prevenção e detecção
precoce de problemas visuais envolvendo esse público.
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APLICAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIO SIMPLIFICADO EM UMA EMPRESA
NO MUNICIPIO DE MATELANDIA POR MEIO DO PROGRAMA BOM NEGÓCIO
PARANÁ – NÚCLEO DE FOZ DO IGUAÇU
Rosely Candida Sobral1042 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Renato Apel 1043, Vania Marques 1044, Valdir Serafim Junior 1045
Área Temática: (Trabalho)
Linha de Extensão: (14 - Empreendedorismo)
Modalidade: (Pôster/Apresentação Cultural)
Palavras-chave: Plano de Negócio; Empreendedorismo; Gestão Empresarial.

Resumo
O Programa Bom Negócio Paraná, tem por objetivo capacitar e orientar o
empresário/empreendedor na área de gestão empresarial, e o Núcleo de Apoio ao
Empreendedorismo da UNIOESTE - Foz do Iguaçu proporciona ainda a transferência de
conhecimentos, através de cursos de capacitação envolvendo as principais áreas da gestão
de empresas através da realização de consultorias visando diagnosticar problemas
pontuais de cada unidade organizacional, conforme demanda dos interessados.
O Plano de Negócio é um documento de planejamento, que é elaborado conforme a
atividade da empresa, mas ele tem que ser flexível podendo ser alterado a partir do início
do funcionamento da empresa de acordo com as necessidades do dia a dia do gestor. O
empreendedor que precisa buscar financiamento em bancos ou até mesmo com
investidores para abrir o seu negócio precisa de um Plano de Negócio bem detalhado e
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elaborado com o máximo critério, levando em consideração a análise ambiental e de seus
concorrentes.
Considera-se importante o trabalho realizado nos municípios atendidos pela equipe
do programa em 2017, pois iniciaram um propósito junto aos empreendedores, de
pensarem os seus negócios. A turma onde desenvolveu-se o Plano de Negócios foi na
cidade de Matelândia, a nona turma atendida pelo Núcleo, entre abril e maio de 2017.
Durante a atividade um grupo de alunas se uniram na aplicação e viabilidade de
abertura de um Salão de Beleza na cidade, delimitando as principais características do
negócio, identificando perfil de consumidores, comportamento de compra, concorrentes
diretos e indiretos, analise de fornecedores em potencial presentes na região, juntamente
com um plano de marketing especifico para o ponto, junto com as estratégias de distribuição
e vendas do mesmo, fatores que são de total importância quando se trata de plano de
negócio.
Tendo como objetivo facilitar o entendimento do planejamento e uso do Plano de
Negócios, o modelo elaborado pela equipe foi apresentado à turma, tendo o consultor como
mediador para tirar dúvidas e apoiar nas estratégias estabelecidas.
Ainda nesta turma foram formulados outros cinco Planos de Negócio em diferentes
áreas, dentre elas: mecânica de peças, loja de roupa em varejo e atacado, loja de doces, e
serviços/construção civil. Todos elaborados e articulados ao longo do curso na cidade,
fomentando e capacitando os empreendedores e suas ideias de desenvolvimento regional.
A importâncai do Plano de Negócios é diretamente proporcional ao risco que ele
assume ao montar seu negócio. No começo o grau de incerteza é muito alto. Ele não
conhece bem o perfil do cliente, as características do mercado, as necessidades
operacionais ou o comportamento do concorrente. Mas o ato de escrever um plano, força
o empreendedor a buscar estas informações, a consolidá-las e ver como uma decisão pode
afetar o negócio como um todo.
Este tipo de atividade mostra a importância da extensão universitária, pois traz para
a sala de aula elementos vivenciados pelos empreendedores em suas rotinas, nas suas
empresas, e coloca em evidência suas preocupações em busca de soluções a partir do

papel da universidade de socializar, de transformar realidades e a tornar possível a gestão
de pequenos empreendimentos.

Forma(s) de contato com a ação:

Equipe Bom Negócio Paraná - Núcleo Foz do Iguaçu
Laboratório de Contábeis - UNIOESTE Foz do Iguaçu
Tel.: (45) 3576-8119
Facebook: https://www.facebook.com/bomnegocioprfoz
E-mail: consultores.nucleofoz@gmail.com
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta das 08:00 as 12:00 – 13:00 as 18 horas
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ATIVIDADE CIENTÍFICA DO FILME “CÉU DE OUTUBRO”
Rosana Franzen Leite1046 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Daiany Helscher da Silva1047, Daiane Thais Ludvig1048, Lucimara
Santos Siarcovski1049
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de ensino/Aprendizagem
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Filmes; Feira de Ciências; Atividade Científica.
Resumo

O filme pode estar presente em todas as áreas do conhecimento, o campo da ciência
é o que mais apresenta títulos de filmes que podem ser utilizados, eles podem ser de
descobertas cientificas, natureza, astronomia, catástrofes naturais, filmes futurísticos etc.
Com essa gama de assuntos o professor pode utilizá-lo para contemplar a sua aula em
determinado conteúdo sendo fator preponderante para o sucesso no ensino. Nesse
trabalho relatamos uma atividade didática realizada nas aulas de Química do Colégio
Estadual Jardim Gisele, no ano de 2016, localizado no município de Toledo-PR, e
desenvolvida com a turma da 3ª série matutina do Ensino médio, com 17 estudantes de
idade entre 16-17 anos, a mesma teve duração de três horas/aulas.
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O objetivo desta atividade é trabalhar a atividade cientifica envolvida no filme “O Céu
de Outubro” como forma de motivação para realização de trabalhos parar a Feira de
Ciências. Para a elaboração deste trabalho foi desenvolvido um questionário em escala
Likert, considerando os contextos retratados no filme em estudo, para que o mesmo fosse
respondido pelos estudantes antes e depois de assistirem o filme, após, direcionamos os
estudantes para identificarem no filme os seguintes contextos: familiar e cultural; social,
econômico e político; escolar e relacionado à atividade científica. Ao final, procedeu-se uma
discussão. Os resultados obtidos na análise dos questionários, revelou uma notória
mudança positiva na percepção dos estudantes os quais analisaram criticamente os
contextos direcionados, assim tivemos êxito no desenvolvimento da atividade, pois houve
grande interação e participação.
Com a análise e discussão do filme, os estudantes observaram que a questão
familiar e cultural de determinada região, como no caso o trabalho na mina, pode influenciar
nas decisões e no futuro dos filhos; que acontecimentos históricos, como o lançamento do
Sputnik durante a Guerra Fria, podem ser fatores motivadores para pesquisas científicas;
as atitudes do professor em sala de aula exercem uma grande influência na formação dos
estudantes, que pode ser tanto positiva quanto negativa.
Com essa atividade foi possível trabalhar a divulgação cientifica na sala de aula
utilizando o filme como recurso didático visando à importância do professor se render a
novas metodologias como estratégia de ensino e aprendizagem e não só como forma de
entretenimento, mas com o intuito de motivar o estudo de ciências.

Forma(s) de contato com a ação:
Docente: Rosana Franzen Leite
E-mail: rozanafranzenleite@gmail.com
Telefone: (45) 99925-9885
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ATIVIDADES LÚDICAS E FESTIVAS DESENVOLVIDAS NO ALOJAMENTO
CONJUNTO PEDIÁTRICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ.
Marcielle Cândido Parolin 1050, Maycon Hoffmann Cheffer1051, Fátima de Souza
Freire3, Jandira Aparecida dos santos4, Maria Aparecida Hortis5, Maria das Graças de
Oliveira6, Rosemara Novaes Oviedo de Paula7, Mateus Schmitz Ramalho de Oliveira8,
Rodrigo Luis Vogt 9.
Modalidade: Pôster.
Palavras-chave: Hospitalização; Ludoterapia; Criança hospitalizada.
Objetivo: Divulgar as atividades lúdicas e festivas desenvolvidas pela equipe de
enfermagem do Alojamento Conjunto Pediátrico (ACP) do Hospital Universitário do Oeste
do Paraná (HUOP) que, através do Projeto de Desenvolvimento dos Agentes Universitários
(PDA), desenvolve suas atividades em parceria com voluntários da comunidade interna e
externa do HUOP, objetivando amenizar o sofrimento, o estresse e a ansiedade
decorrentes da hospitalização de crianças e acompanhantes. O projeto atende vinte e seis
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crianças e, concomitantemente, seus familiares que permanecem como acompanhantes.
Todas

as crianças são

atendidas integralmente

pelo

projeto,

respeitando

as

particularidades pelas quais estão passando, tais como: isolamento, intubação orotraqueal,
infusão de medicações, mobilização no leito e restrição a movimentos. Além do ACP, o
projeto se estende as crianças que estão internadas no Pronto Socorro e na UTI-Pediátrica,
que atende cinco crianças e seus familiares. Assim o projeto se estende nessa unidade
porque muitas crianças que estavam internadas no ACP agravam e são transferidas para
a UTI. Além disso, o café da manhã, café da tarde e higiene corporal nesse setor, os
acompanhantes realizam no ACP, o que mantém o vínculo com a equipe, de modo a tornar
a extensão desse projeto na UTI-Pediátrica algo rotineiro. Resultados: As atividades
lúdicas e festivas desenvolvidas foram: festa de Natal em dezembro de 2015, tarde do
lanche especial em Janeiro de 2016, festa de carnaval em Fevereiro de 2016, festa da
Páscoa em Março de 2016, teatro de fantoche em Abril de 2016, festa do dia das mães em
Maio de 2016, festa Junina em Junho de 2016, apresentação dos doutores da alegria em
Julho de 2016, festa do dia dos pais em Agosto de 2016, festa de Cosme e Damião em
Setembro de 2016, festa do dia das crianças em Outubro de 2016, festa de aniversário de
um paciente e tarde do cinema em Novembro de 2016 e festa de Natal em Dezembro de
2016. Conclusão: As crianças internadas enfrentam muitas adversidades, entre elas, o
ambiente desconhecido, a distância da família e queridos, o convívio com pessoas
estranhas, procedimentos invasivos, que causam dor e provocam traumas, como por
exemplo, as constantes punções venosas. As datas comemorativas são amplamente
divulgadas pela mídia e todos os quartos do ACP do HUOP possuem televisão, a qual,
nesse momento de hospitalização é um recurso utilizado pela maioria dos pacientes e
acompanhantes como forma de distração e o que possibilita a atualização e informação dos
mesmos, visto que muitas vezes a internação os torna desatualizados do tempo. Ao
inserirmos essas comemorações no ambiente hospitalar de maneira lúdica e festiva,
observa-se que as crianças, familiares e equipe multidisciplinar desenvolveram um
importante vínculo com o HUOP, enfrentando a hospitalização de maneira mais segura,
confortável e com menos sofrimento, auxiliando na recuperação das crianças, pois como

resposta temos o sorriso, a gratidão das crianças e dos pais, expressas pelo choro da
emoção por terem sido lembrados em meio ao sofrimento provocado pela doença, elevando
assim a sua autoestima. Além de alcançar os objetivos que a presente intervenção
objetivou, proporcionamos uma melhoria na qualidade de vida dos internados e seus
acompanhantes durante o período de permanência no HUOP. Essas atividades, além de
proporcionar momentos de descontração às crianças hospitalizadas e seus familiares,
contribuiu significativamente na construção das relações interpessoais entre pacientes,
familiares,

acompanhantes,

funcionários

do

hospital

e

equipe

multiprofissional,

estabelecendo, assim, um vínculo harmonioso e afetivo. A participação da criança
hospitalizada em atividades que envolvem o brincar, contribui para a sua recuperação,
diminuindo assim o tempo de permanência no hospital e, consequentemente, o custo da
hospitalização.
Forma(s) de contato com a ação
E-mail: maycon-cheffer@hotmail.com
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CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DA
UNIOESTE
Alexandre Klock Ernzen 1052

Área Temática: Comunicação
Linha de Extensão: Comunicação estratégica
Modalidade: com
Palavras-chave: Extensão Universitária, Divulgação, Marketing Institucional
Resumo
No âmbito universitário, muitas ações de ensino, pesquisa e extensão são realizadas
todos os dias. Porém, a comunidade acadêmica e não acadêmica geralmente desconhece
muitas destas atividades realizadas e que são de extrema importância social. Com o intuito
de dar transparência às atividades realizadas junto à Pró-Reitoria de Extensão em 2014
decidimos iniciar um processo de constituição de canais alternativos através das mídias
sociais aliados à canais de comunicação oficiais antigos que já veiculavam informações
anteriormente. Neste sentido, naquele ano foi retomado o impresso “Proex em ação”,
boletim que já estava com mais de trinta edições e cuja veiculação abrangia a comunidade
interna da Unioeste. Além disso, trabalhamos junto ao setor de informática da reitoria para
que a página da Proex fosse modernizada com o objetivo de publicação de notícias,
informes e comunicados. Com estas duas ações iniciamos a companha de “marketing” da
PROEX com o objetivo de publicizar as ações extensionistas que são desenvolvidas na
Unioeste. Além dos mecanismos internos e oficiais, como o boletim e a página da PROEX,
optamos por utilizar também mecanismos gratuitos presentes na internet, especificamente
as mídias sociais, que são amplamente utilizadas por todos. Iniciamos em 2014 o processo
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de utilização das mídias sociais para divulgação das atividades. Dentre as várias redes
sociais disponíveis elegemos algumas delas por suas características específicas. Iniciamos
com a criação de uma “funpage” na rede social facebook para compartilhar as atividades
desenvolvidas pela PROEX e também pelos projetos de extensão da Unioeste. Para esta
rede social escolhemos a seguinte máxima para publicações: “Textos curtos e uma imagem
de projeto ou ação; Fotos são bem-vindas, mas não extrapole! Aqui a máxima é: ‘Uma
imagem vale mais do que mil palavras’”. Em 2016, iniciamos a constituição de um grupo de
divulgação e troca de informações na rede social whatsapp, na qual foi possível a troca de
informações diretamente dos próprios proponentes para todo o grupo, o que ampliou muito
a possibilidade de participação de todos com o envio de imagens, pequenos textos e
recados de atividades extensionistas realizadas em todas as unidades da Unioeste. Para
esta rede social escolhemos a seguinte máxima para publicações: “Uma linha é suficiente!
Neste mecanismo o ideal é que operemos com mensagens totalmente objetivas, enxutas e
rápidas. Imagens podem ser utilizadas, desde que sejam totalmente focadas para o assunto
proposto”. Finalmente, elegemos o site Youtube para publicação das filmagens realizadas
durante nossos eventos oficiais. Nossos eventos geralmente contam com o serviço de
filmagem de suas atividade, como é o caso do Seminário de Extensão da Unioeste. Então,
porque não disponibilizarmos estas matérias em um servidor para que a comunidade possa
ver posteriormente nossas gravações? Logo em seguida, iniciamos também um processo
de utilização do Youtube para disponibilizarmos vídeos com informações sobre editais,
bolsas e outras informações. Para este mecaminismo escolhemos a seguinte máxima de
operação: “Vídeos de projetos e/ou ações; Podem ser registrados eventos, convites,
divulgação! Sua imaginação é o limite! A regra é: opte pelo vídeo com qualidade aceitável.
Divirta-se!”. Em pouco tempo, tivemos um feedback muito interessante: a Unioeste passou
a se conhecer melhor! A divulgação deu tão certo que muitas pessoas passaram a nos
enviar notícias de todas as unidades sobre um grande número de ações ampliando
significativamente a quantidade de pessoas que ficavam sabendo em tempo real o que
estava acontecendo. Uma experiência maravilhosa

com muitas possibilidades. Tais

registros com estas opções iniciou um processo de divulgação transparente tornando visível

a aplicação de recursos destinados às atividades extensionistas e também tornou
conhecidos todos (?) os nossos projetos por parte de nossos gestores e, principalmente,
da comunidade, à qual, quase que a totalidade das atividades são voltadas. Nossa
campanha de divulgação ainda nos trouxe outra possibilidade importante: passamos a
colaborar diretamente com a assessoria de comunicação social da universidade, o que
permitiu ainda mais visibilidade de todas as ações desenvolvidas. Finalmente, a divulgação
das atividades extensionistas é um importante elo de ligação entre a Unioeste e a
comunidade.

Forma(s) de contato com a ação

extensao@unioeste.br; 45 3220-3109
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CAMPANHA PELO TOMBAMENTO DO MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS
ENQUANTO PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL E PARANENSE: O Obelisco
centenário e suas possibilidades enquanto vetor da construção da cidadania e
identidade regional
Pedro Louvain 1053 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Angélica Santamaria Alvarado 1054

Área Temática: Ciências Humanas
Linha de Extensão: Educação, Letras e Línguas
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: Educação Patrimonial; Marco das Três Fronteiras; Campanha
de Tombamento.
Resumo
No contexto do Projeto de Educação Patrimonial da UNILA, realizado junto aos
alunos do ensino fundamental do Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva, foi proposto, a
partir de um exercício pedagógico de cidadania, um plebiscito indagando qual bem
cultural em Foz do Iguaçu deveríamos tombar simbolicamente. Entre os bens materiais, o
Marco das Três Fronteiras (1903) foi o que recebeu maior número de votos pelos
discentes. Analisando-o cautelosamente, nota-se que o bem apresenta valores históricos
suficientes para sua salvaguarda oficial. Além disso, pesquisando o livro de tombo
estadual verifica-se que há apenas um bem tombado em Foz do Iguaçu, o Painel do
Barrageiro, localizado no Mirante Central da Itaipu, de autoria do artista Poty Lazzarotto.
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O mesmo não ocorre na esfera federal, onde dos 15 bens culturais tombados neste nível
localizados no estado do Paraná, nenhum encontra-se no município, apesar de sua
importância histórica, tanto no âmbito regional quanto no internacional. Por isso, a
presente ação de extensão, proveniente de uma ação pedagógica na educação básica
pública, visa envolver a comunidade iguaçuense na campanha pelo reconhecimento do
Marco enquanto Patrimônio Cultural Municipal e Paranaense, através da participação de
voluntários cadastrados, provenientes de diferentes setores da sociedade, interessados
em participar de atividades diversas de comunicação e de recolhimento de assinaturas
para construção popular de um abaixo-assinado. A presente ação não é um fim em si,
mas está inserida em um processo educacional mais amplo, de articulação entre ensinopesquisa-extensão, e objetiva promover a reflexão sobre a proteção do patrimônio
histórico e a garantia dos direitos culturais da comunidade da tríplice fronteira no que
tange a preservação da sua memória social.

Forma(s) de contato com a ação

extensao.tekohaguasu@unila.edu.br
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CINEMA E DOCÊNCIA: A CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR HERÓI NO
FILME O TRIUNFO1055
Ana Paula Domingos Baladeli 1056 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Cleyton Leite Ficher 1057

Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Mídias)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: cinema; discurso do herói; imagem da docência.

Resumo
Considerando a inserção do cinema como expressão do entretenimento com
significativa aceitação na cultura nacional, o filme The Ron Clark Story - O triunfo (2006)
representa um exemplo das imagens da docência na perspectiva do professor herói, e esse
foi o objeto de nossa análise. A narrativa baseada em fatos reais retrata a história de Ron
Clark, um professor bem sucedido em uma pequena cidade da Carolina do Norte, nos
Estados Unidos que na condição de professor substituto fez com que as turmas com as
quais trabalhou alcançassem excelentes resultados nas avaliações estaduais. Ron Clark,
após decidir por conta própria assumir uma turma considerada desacreditada, percorre um
caminho heroico, trazendo seus alunos para o lema “somos todos uma família”, até que
consiga alcançar seus notáveis objetivos. O Triunfo revela-se uma dentre tantas outras
narrativas hollywoodianas sobre o professor herói, visto que retrata a docência como um
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percurso repleto de desafios, sacrifícios, desilusões, fraquezas e vitórias. Os desafios não
fazem Ron Clark esmorecer, ao contrário, pressionado pelo diretor Turner a preparar a
turma para as avaliações estaduais, o professor se oferece a dar aulas extras fora do
horário de aula e vai à casa dos alunos solicitar apoio dos pais para que seus filhos realizem
as tarefas da escola, além de outras ações que fogem à função do professor. O final feliz
se faz presente na narrativa revelando que mesmo diante de tantos percalços o professor
herói, determinado, perseverante e resiliente consegue completar sua nobre missão
(CAMPBELL, 1995). Todavia, a profissão professor fora da tela não necessariamente
encontra o Happy End hollywoodiano, o que faz com que as imagens de professor herói e
de finais felizes sejam compreendidos como meramente fictícios. As imagens da docência
nas lentes do cinema evidenciam a naturalização de professores heróis em meio a
instituições problemáticas, carentes de perspectivas e desprovidas de inovação composta
por alunos estigmatizados e com dificuldades de aprendizagem. Clark, de forma criativa,
aos poucos consegue conquistar seus alunos, para assim, alcançar seu objetivo de
transmitir o conteúdo e preparar a turma para as avaliações estaduais. Sejam em imagens
positivas ou negativas de professores, a escola representada no cinema é sempre uma
escola de periferia em que o salvador, geralmente branco e forasteiro é o único capaz de
promover a transformação. Essas imagens recorrentes em filmes de escola de variados
gêneros indicam a reiteração do estereótipo de professor, ora como um sujeito enfadonho,
desmotivado, desleixado e frustrado que não se importa com seus alunos e que está na
profissão por falta de oportunidade melhor, ora como um sonhador crônico que não vê os
sacrifícios como empecilhos para o cumprimento de sua missão (DALTON, 1996). As
imagens da docência presente nestes filmes revelam que o bom professor prioriza seus
alunos, faz sacrifícios, enfrenta a coordenação, a direção, os pais e o conselho escolar para
defendê-los. Histórias de professores bem sucedidos, indubitavelmente, inspiram
professores, afinal um final feliz apresenta-se reconfortante e motivador para muitos
professores. Todavia, cumpre destacar o efeito idealizador que tais narrativas podem ter
sobre as imagens que professores em formação inicial ou continuada tem de si e da
profissão professor. Os extremos da representação do professor são problemáticos, isso

porque, tanto o mal professor quanto o bom são caricaturas, imagens estereotipadas do
que é ser professor. Os filmes e suas mensagens impactam a forma como professores
ressignificam a si e a profissão, razão pela qual o discurso cinematográfico precisa ser
problematizado a fim de evitar a naturalização de imagens de professores heróis ou e
professores fracassados. Por fim, a profissão professor nas narrativas fílmicas pode inspirar
mudanças nas práticas pedagógicas, motivar novas perspectivas, mas pode também servir
como uma interpretação possível do que significa ser professor, ainda que esta
interpretação seja realizada pelas lentes do cinema.
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CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
Hayrton Francis Ximenes de Andrade1058
Participantes: Talissa Fernanda Bussacro Serafin 1059, Valdenir Serafin 1060

Área Temática: Questões Ambientais
Linha de Extensão: Meio Ambiente
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: sustentabilidade; eficiência; qualidade.
Resumo

Existem inúmeras formas de se construir de maneira sustentável na
contemporaneidade. Entretanto, não é somente o tipo de material empregado na
construção que deve ser levado em consideração, mas também outros fatores como por
exemplo a maneira de se utilizar o lote, a qualidade interna do ambiente, a eficiência de
água e energia e principalmente a inovação.
O arquiteto deve planejar de forma a utilizar materiais regionais, para haver
um giro na economia local, e a reduzir os impactos relacionados a exploração, técnica,
deslocamento, manutenção e descarte de materiais construtivos, tendo como base uma
abordagem que favoreça o desempenho e proporcione a eficácia dos recursos presentes
na construção, ou saliente uma diminuição de uso dos mesmos no decorrer da Analise do
Ciclo de Vida.
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Um exemplo de material construtivo ecológico é a terra, sendo a ferramenta
mais encontrada no planeta, a qual resulta em uma obra sólida, bonita e resistente, além
de garantir a regulagem da umidade ambiental, armazenar calor, diminuir a contaminação
ambiental, economizar energia e ser reciclável. A escolha do tipo de terra fica a critério da
técnica utilizada para a construção da edificação, sendo realizados teste para a
determinação da mesma. A técnica mais utilizada é a confecção de blocos de adobe, devido
ao fato de poderem ser feitos de qualquer tipo de solo. Entretanto, o ideal é ser composto
por 30% de argila. Deve ser utilizado um alicerce impermeável para a construção das
paredes de adobe, pois as mesmas não podem ficar em contato com o solo devido a
umidade, e uma tábua de madeira quando houver a abertura de uma esquadria, podendo
ser utilizado arame para amarrar os blocos.
Porém, tendo como base Foz do Iguaçu, os materiais construtivos mais
encontrados segundo o Mineropar (Serviço Geológico do Paraná) são basalto, areia, argila
e cascalho, podendo ser utilizados para a construção de uma edificação local, resultando
em economia e aplicação de métodos ecológicos.
Visando um melhor desempenho através do aproveitamento do lote, deve ser
levado em consideração o local onde será implantada a construção, assim como seu
entorno. Pensando nisso, o lote sustentável evidencia o vínculo entre edificação e
ecossistema, enfatizando a recuperação de elementos do lote, incorporando-os aos
ecossistemas da região e, assim, resguardando a biodiversidade.
São empregadas técnicas de desenvolvimento de baixo impacto, reduzindo a
poluição da construção, os efeitos da ilha de calor, a poluição luminosa e o escoamento da
água da chuva, viabilizando maior qualidade de vida tanto para o proprietário do lote quanto
para os vizinhos.
Ademais, edifícios bem localizados podem utilizar a infraestrutura já existente,
como o transporte público, vias, calçadas, ciclovias, serviços e lazer, assim como
eletricidade, água, gás e sistema de esgoto, diminuindo, dessa forma, os custos materiais
e ecológicos que acompanham sua criação, promovendo uma grande economia financeira
e de recursos ambientais pela diminuição da distância de tráfego dos moradores.

Além dos aspectos já relatados, deve ser analisada a qualidade do ar interior,
o visual, e o conforto ambiental (térmico, acústico e luminoso), de modo a preservar a saúde
dos residentes e garantir conforto aos mesmos, assim como construir de maneira a dispor
estratégias que empreguem um menor volume de água do que a construção convencional
e reduzir o emprego de energia elétrica convencional na edificação, buscando alcançar a
eficiência energética e poluir menos o meio ambiente. Para alcançar tal objetivo, pode ser
empregado por exemplo um sistema de painéis solares que capte a luz solar e transformea em energia elétrica.
Finalmente, deve ser propostas inovações para suprir as necessidades dos
usuários e da construção de modo a preservar o meio ambiente e garantir a utilização
mínima de energia convencional para o funcionamento da mesma.

Forma(s) de contato com a ação

resaunioeste@gmail.com, Talissa Fernanda Bussacro Serafim, 45 99910 3684
Referências

BONI, Filipe. Como Realizar Arquitetura Sustentável Utilizando os Créditos do LEED.
UGREEN, 1ª edição, p. 22-71.
ROAF, Susan; FUENTES, Manuel; THOMAS, Stephanie. Ecohouse: A Casa
Ambientalmente Sustentável. 2ª edição, Porto Alegre: Bookman, 2006. 408 p.
SOARES, André. Soluções Sustentáveis: Construção Natural. Pirenópolis: Mais
Calango Editora, 1ª edição, 2007.
INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOLOGIA DO PARANÁ. Produção
Mineral

por

Municípios

-

Produção

Mineral

Paranaense

Por

Municípios.

<http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=58>. Acesso
em: 25 Jun. 2017.

CORAÇÃO DE BRINQUEDO
Laline Broetto1061 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Lucas Cidral Machado1062, Luciano Vicnewsky 1063, Lucas
Buttendorff1064, Jackson Michelon Baldin 1065, Osmar Jose Diretti Junior 1066

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Infância e adolescência
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: educação infantil; cidadania; extensão universitária.

Resumo
A extensão universitária possui papel importante não só pelas contribuições que
pode trazer a sociedade, mas também pela possibilidade de se colocar em prática aquilo
que foi aprendido em sala de aula, proporcionando assim benefícios dos dois lados, pelo
contato entre o aprendiz (aluno) e a sociedade beneficiada por ele (Rodrigues et al., 2013).
Sabendo da importância da extensão universitária e da dificuldade encontrada muitas vezes
de vivenciar conceitos discutidos em sala de aula, o objetivo do projeto de extensão foi
possibilitar uma vivência das dificuldades encontradas pela sociedade na unidade curricular
de Engenharia, Sustentabilidade e Cidadania no Curso de Engenharia Elétrica no Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC) em Jaraguá do Sul. Deste modo, os alunos foram
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instigados a identificar problemas na comunidade em que vivem que pudessem ser
minimizados com pequenas atitudes. Sendo assim, surgiu a ideia do projeto de extensão
Coração de Brinquedo. A justificativa para a execução do projeto deve-se ao fato de que o
sonho de toda criança é poder aproveitar sua infância e se divertir das mais variadas
formas, porém, nem todas as crianças têm essa oportunidade. Muitas passam o dia em
creches que algumas vezes não possuem formas diversificadas de diversão e atividades.
Na infância momentos de diversão são importantes para o desenvolvimento de diversas
habilidades. Esses momentos de diversão requerem a execução de diferentes atividades e
para se executar essas atividades é necessário instrumentos diversos, como por exemplo,
brincar com diferentes brinquedos. Tendo em vista esse cenário, identificando que muitas
creches funcionam com a estrutura mínima, e sabendo que uma parcela das crianças
possuem brinquedos que muitas vezes após algum tempo, permanecem esquecidos em
armários, a justificativa para realização dessa ação de extensão foi levar esses brinquedos
guardados em muitas casas para as crianças do CMEI Bem me Quer. Os objetivos do
projeto foram: auxiliar, com a doação de brinquedos, o desenvolvimento educacional das
crianças atendidas pelo CMEI Bem me Quer de São Francisco do Sul, SC; divulgar o IFSC
nas escolas de Jaraguá do Sul no momento da divulgação da campanha de arrecadação
de brinquedos e promover entre os estudantes da Engenharia Elétrica do IFSC-Rau
debates sobre a importância de ações como essa na comunidade. Para isso, ocorreu a
elaboração de um folder da campanha; escolas de Jaraguá do Sul foram visitadas para
divulgação da campanha e recolhimento das doações; os brinquedos estragados e
quebrados foram separados para descarte para posterior entrega dos brinquedos no CMEI
Bem me Quer de São Francisco e socialização dos resultados na unidade curricular de
Engenharia, Sustentabilidade e Cidadania. Os resultados obtidos após a realização da
atividade de extensão foram: doação de oito caixas médias de brinquedos para as crianças
do CMEI Bem me Quer de São Francisco do Sul, SC, para oportunizar momentos de
diversão e aprendizado as crianças; divulgação da marca IFSC na comunidade e vivencia
de conceitos discutidos na execução da unidade curricular de Engenharia, Sustentabilidade
e Cidadania no curso de Engenharia Elétrica.
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DESMISTIFICANDO IDEIAS ERRÔNEAS PASSADAS PELOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOBRE O GLÚTEN POR MEIO DE UMA ATIVIDADE ENVOLVENDO
O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO
Marcia Borin da Cunha1067 (Coordenadora do Grupo PIBID)
Rosana Franzen Leite2 (Coordenadora do Grupo PIBID)
Eliane Souza dos Reis Hipólito3 (Supervisora do Grupo PIBID)
Participantes: Ana Julia Cecatto4, Haroldo Catâneo Junior5, Karolina de Fátima
Royer6
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Espaços de Ciência
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: Glúten; Ensino por Investigação; Alimentos.

Resumo
O ensino de Química muitas vezes não contempla de forma relevante a maneira como os
estudantes aprendem determinado conteúdo. Muitas vezes, ensinar se torna algo
desmotivador quando não se leva em consideração aspectos da vivência dos estudantes na
exposição dos conceitos. Portanto, quando o professor propõe uma situação problema e
estimula à reflexão o estudante consegue construir um novo conhecimento, o que pode ser
alcançado, por exemplo, com uma atividade investigativa. Segundo Carvalho (2013) o
ensino por investigação faz com que haja uma maior interação entre professor e estudante,
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pois este propicia um ambiente descontraído, no qual o aprendiz interage diretamente com o
problema a ser investigado, dando a ele suas próprias características, ou seja, tenta resolver
o problema conforme suas experiências culturais (conhecimentos prévios) no ambiente em
que vive. Levando em consideração essas observações, desenvolvemos uma atividade
sobre o tema glúten, com 35 estudantes do Ensino Médio do Colégio Estadual Novo
Horizonte, localizado no município de Toledo – PR, sendo: 16 estudantes da turma do 1º A e
19 estudantes do 1º B, período matutino. O objetivo era verificar as ideias que os estudantes
tinham sobre o tema e na sequência realizar um experimento de extração do glúten, para
observar como o glúten está presente nas farinhas. Iniciamos com ambas as turmas a
atividade, disponibilizando aos estudantes rótulos de alimentos para que identificassem os
componentes nas informações nutricionais. Feito isso, discutimos sobre as informações que
estão nos rótulos sobre presença ou não de glúten e pedimos para que eles observassem e
identificassem quais os ingredientes comuns nos alimentos que continham glúten. Com
relação ao assunto do glúten, indagamos os estudantes a respeito das concepções que eles
tinham sobre o assunto, se sabiam o que era, se já haviam visto e/ou ouvido na mídia
informações, os quais relataram que consideravam que o glúten era um derivado de
farinhas, açucares alimentos ácidos ou que era algo que engordava. Na segunda etapa do
procedimento, realizamos um experimento, no qual consistia em misturar uma solução
saturada de cloreto de sódio (sal de cozinha) à farinha até formar uma massa homogênea.
Na sequência os estudantes deveriam observar se as farinhas disponibilizadas (arroz, aveia,
milho e trigo) continham ou não a presença do glúten, lavando a massa em água corrente
até que a água não ficasse mais branca, indicando assim a presença ou a ausência do
glúten. Após o experimento eles conseguiram verificar que as farinhas de arroz e milho não
possuíam glúten uma vez que ambas se dissolveram totalmente quando lavadas em água
corrente, enquanto a de aveia e trigo não se dissolveram restando uma massa consistente,
pegajosa e elástica, que é característica do glúten. Explicamos que o glúten é formado pela
mistura de duas proteínas, glutenina e a gliadina, que possuem a característica da
viscoelasticidade, que é a tensão que irá receber de uma força de alongamento e pode ser
encontrado no trigo e em outros cereais, como: centeio, cevada, aveia e malte
(FALLAVENA, 2015). Ressaltamos que o glúten somente causa danos para pessoas que
possuem a Doença Celíaca (Intolerância a Glúten), sensibilidade e alergia ao trigo.
(FALLAVENA, 2015). Os estudantes, inicialmente, reproduziam as ideias que são difundidas
pelos meios de comunicação, principalmente ao fato do glúten fazer mal à saúde. Após a
realização do experimento, levantamos uma nova discussão e observamos que houve uma
mudança em algumas concepções dos estudantes dizendo que o glúten é um derivado de
algumas farinhas, que nos fornece energia e da consistência aos alimentos. É notável que
desenvolver um assunto no ensino médio com questões que envolvem situações já
enraizadas pela sociedade é demasiadamente difícil, desmistificar uma ideia requer um
estudo detalhado sobre o assunto. Contudo, percebemos também que a atividade
proporcionou aos estudantes analisar de forma mais crítica as informações advindas dos
meios de comunicação, buscando sempre analisar os interesses por trás de tais notícias.
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DETERMINAÇÃO MENSAL DO VALOR DA CESTA BÁSICA EM FRANCISCO
BELTRÃO, PATO BRANCO E DOIS VIZINHOS, NO SUDOESTE DO PARANÁ
Profa. Dra. Roselaine Navarro Barrinha1068
Participantes: (Edicléia Lopes da Cruz Souza e Jaime Antonio Stoffel) 1069,(Nelito
Antonio Zanmaria e Sérgio Luiz Kuhn) 1070, (Carin Putrick, Lucas dos Santos Gonçalves,
Matheus Henrique Neckel, Samuel Kevin Link, Leonardo Holosbach, Luana Rosin,
Jéssica Tainá Saldanha) 1071

Área Temática: (Trabalho)
Linha de Extensão: (Emprego e Renda)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: Cesta Básica; Custo de Vida; Salário.
Resumo

De acordo com a constituição, as famílias brasileiras mensalmente empregam parte
significativa da sua renda, mais especificamente 35,71%, com a alimentação. Os alimentos
considerados necessários para garantir a satisfação de um trabalhador e de sua família –
família de porte médio, dois adultos e duas crianças -, e suas respectivas quantidades,
estão relacionados na Cesta Básica Nacional, instituída pelas comissões para
determinação do salário mínimo quando da elaboração do decreto lei número 399, de 1938.

1068

Dra. em História Social (UFF-RJ), Curso de Ciências Econômicas, CCSA – UNIOESTE, campus

de Francisco Beltrão, roselainenbs@gmail.com.
1069

Participantes UNIOESTE. Profs. Curso de Ciências Econômicas, CCSA-UNIOESTE, Francisco

1070

Colaboradores Externos, Economista Nelito Antonio Zanmaria - Pato Branco, Prof. Sérgio Luiz

Beltrão

Kuhn (UTFPR), campus de Dois Vizinhos.
1071

Colaboradores Discentes da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão (acadêmicos 1º e 2º ano

Ciências Econômicas).

Mensalmente, a determinação do custo da cesta básica nacional é feita para 27 capitais da
Federação pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio
Econômicos), juntamente com o cálculo da quantidade de horas de trabalho necessárias
para adquiri-la e do salário mínimo necessário para o atendimento das necessidades
básicas previstas na constituição de 1988 em seu art. 7º, IV, tais como moradia, educação,
saúde, transporte, lazer, etc. O Projeto de Extensão “Determinação mensal do valor da
cesta básica em Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, no Sudoeste do
Paraná”, a partir da metodologia do DIEESE, calcula o custo da cesta básica de
alimentação, o salário mínimo necessário e as horas de trabalho necessárias para adquirir
a cesta básica de alimentação para os 03 referidos municípios, desde o ano de 2012.O
projeto é composto por docentes e discentes do curso de Ciências Econômicas da
UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão e colaboradores externos. Os docentes além de
envolvidos na extensão desenvolvem pesquisas ligadas à temática do projeto, no âmbito
do GPEAD (Grupo de Pesquisa Economia, Agricultura e Desenvolvimento). Atreladas ao
referido projeto encontram-se 03 atividades de extensão, desenvolvidas por acadêmicos de
1º e 2º ano do curso de Ciências Econômicas, campus de Francisco Beltrão, quais sejam:
“Acompanhamento da Variação Mensal dos preços dos produtos que compõem a
cesta básica de alimentação em Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos”
(Luciana A. Parisoto), “Determinação Mensal do Valor do Salário Mínimo Necessário
em Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos a partir do Valor da Cesta Básica
de

Alimentação”
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Neckel

e

Lucas

dos

Santos

Gonçalves)

e

“Acompanhamento da Variação Mensal do Poder de Compra do Salário Mínimo em
Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, a partir do Custo da Cesta Básica de
Alimentação nos Referidos Municípios” (Carin Putrick). As atividades de extensão
nominadas auxiliam no atendimento do objetivo geral constante do Projeto de Extensão ao
qual estão vinculadas, que é o de mês a mês calcular e divulgar à população da região, por
meio de um boletim mensal o valor da cesta básica nos 03 municípios polo regionais. Nesse
aspecto, há que se dizer que a relação ensino, pesquisa e extensão no âmbito do presente
projeto têm sido deveras frutífera, na medida em que tem viabilizado: a) a formatação do

boletim mensal da cesta básica, que além de ser fixado em pontos de circulação pública,
como terminais de ônibus, órgãos públicos, etc, tem sido divulgado nos mais distintos
canais de imprensa, tais como programas de Rádio (Rádio Onda Sul e Rádio Educadora
de Francisco Beltrão, Rádio Itapuã de Pato Branco), Jornais Escritos (Jornal de Beltrão e
Diário do Sudoeste de Pato Branco), Programas de Televisão de caráter local (TV. Beltrão)
e de caráter regional ( RPC – Pato Branco, Rede Massa-Francisco Beltrão – programa
Tribuna da Massa); b) pelas distintas vias de comunicação informar a população regional
de dados importantes para o planejamento do orçamento familiar, bem como esclarecê-la
quanto ao

alcance

efetivo

do salário

mínimo

nacional

em propiciar

o

que

constitucionalmente ele deveria garantir, c) o desenvolvimento de monografias de
conclusão de curso, d) o desenvolvimento de artigos científicos que vêm sendo
apresentados em eventos de caráter regional, nacional e internacional, tais como os SEU´s
em suas várias edições, o CONAPE/2016, o 8º ECAECO/2016 (Encontro Científico de
Administração, Economia e Contabilidade), realizado em Ponta Porã-MS, cuja edição foi
de caráter internacional, o XV Encontro Nacional da ABET, que ocorrerá na UFRJ entre 06
e 09 de setembro (cujo artigo já aprovado será apresentado pela coordenadora do projeto
em setembro do corrente ano.

Forma(s) de contato com a ação
e-mail: projeto.valorcestabasica@unioeste.br / telefone: (46) 35204892.
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DETERMINAÇÃO MENSAL DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NECESSÁRIO
EM FRANCISCO BELTRÃO, PATO BRANCO E DOIS VIZINHOS, NO SUDOESTE DO
PARANÁ
Roselaine Navarro Barrinha1072(Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Edicléia Lopes da Cruz Souza 1073, Matheus Henrique Neckel 1074,
Lucas dos Santos Gonçalves 1075
Área Temática: (Trabalho)
Linha de Extensão: (Emprego e Renda)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: Cesta Básica; Custo de Vida; Salário.

Resumo

A Constituição de 1988 em seu art. 7º, parágrafo IV, ratifica que o salário mínimo
nacional deveria ser capaz de garantir ao trabalhador e à sua família (família de porte
médio, dois adultos e duas crianças) o atendimento das necessidades básicas, quais sejam,
alimentação, moradia, educação, saúde, transporte, lazer, etc. Para a mesma, 35,71% da
renda mínima do trabalhador é ocupada com a alimentação básica. No que tange ao item
alimentação básica, há que se dizer que docentes e discentes do projeto de extensão
“Determinação mensal do valor da cesta básica de alimentação em Francisco Beltrão,
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Pato Branco e Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná”, em vigência desde 2012,
calculam mensalmente o valor da cesta básica para os três municípios. Tal dado é
divulgado mensalmente por meio do “Boletim da Cesta Básica”, nos mais distintos órgãos
de imprensa regional, tais como, jornais escritos, programas de rádio e de televisão. Para
além do referido, o boletim é fixado em espaços de circulação pública e cumpre um
importante papel ao tornar público à população dos municípios envolvidos, bem como à dos
que integram a região Sudoeste do Paraná, informações fundamentais para o planejamento
do orçamento familiar. Ao referido projeto encontra-se atrelada a presente atividade de
extensão “Determinação mensal do Valor do Salário Mínimo Necessário em Francisco
Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná”, que ao se envolver nas
mais distintas etapas do projeto de extensão que a agrega, contribui para o
desenvolvimento do mesmo, além de proceder a determinação do salário mínimo
necessário nos três municípios pólos da região sudoeste do Paraná, informação esta que
compõe o boletim mensal da cesta básica. Para se obter o valor do salário mínimo
necessário faz-se uso de fórmula matemática específica, obtida a partir da metodologia
elaborada pelo DIEESE e amplamente divulgada. Tal metodologia foi também adotada pelo
projeto já referenciado. A referida fórmula segue aqui descrita: SMNec = CFAB/0,3571, ou
seja, o Salário Mínimo Necessário deve ser igual ao Custo Familiar da Alimentação Básica
dividido pelo montante que a alimentação básica deve(ria) ocupa(r) na renda mínima do
trabalhador, conforme a constituição brasileira. O CFAB, por sua vez, é obtido a partir da
determinação do Custo Médio Mensal da Cesta básica nos municípios em questão
multiplicado por três, já que para se obter o valor gasto com a cesta básica familiar
considera-se uma família de tamanho médio, dois adultos e duas crianças, sendo que duas
crianças correspondem a um adulto. Assim, as etapas exigidas para se obter o salário
mínimo necessário para Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos são as seguintes:
1) Coleta de Preços dos itens que compõem a cesta básica nacional de alimentação –
instituída pelas comissões para determinação do salário mínimo quando da elaboração do
decreto lei número 399, de 1938 e que, para a região sul dizem respeito a 13 produtos; 2)
Determinação, do Valor Médio da Cesta Básica Mensal para os municípios em questão – a

presente etapa ocorre em parceria com os demais integrantes do projeto ao qual está
atrelada a presente atividade; Determinação, a partir do valor médio da cesta básica nos
três referidos municípios, do salário mínimo necessário para cada um deles; 4) Elaboração
de Gráficos e Tabelas para a utilização no boletim da cesta básica e em artigos de
divulgação do projeto e da atividade; 5) Inserção do Valor do Salário mínimo necessário
para os três municípios no Boletim Mensal da Cesta Básica; 6) Participação na divulgação
do Boletim Mensal da Cesta Básica. Cumpridas as etapas referidas fecha-se o boletim
mensal e por meio dele torna público à sociedade regional não apenas o valor do salário
mínimo necessário no mês, mas também o valor da cesta básica de alimentação e de todos
os produtos que a compõem, bem como a variação com relação ao mês anterior e a
variação acumulada no ano dos três referidos elementos. Por fim, é importante ressaltar
que as bolsas PIBIS e PIBE, oferecidas pela Fundação Araucária e UNIOESTE têm sido
fundamentais para os avanços obtidos no Projeto de Extensão ao qual a presente atividade
está vinculada.

Forma(s) de contato com a ação
e-mail: projeto.valorcestabasica@unioeste.br / telefone: (46) 35204892.
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DIFUSÃO TECNOLÓGICA DE PRODUTOS À BASE DE PESCADO
Altevir Signor1076 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Joana D`Arc Maurício Rocha1077, Thibério Carvalho da Silva², Marta
Caroline Souza da Cruz³ Janaína Fernanda Rossetto4, Andréria Wenzel4, Mayara Cristina
Marcondes Viana4, Aldi Feiden1, Fábio Bittencourt1, Wilson Rogério Boscolo1
Área Temática: Tecnologia e Produção
Linha de Extensão: Difusão Científica e Tecnológica
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: tecnologia do pescado; treinamento; repasse de informação.

Resumo

O pescado apresenta diversas características nutricionais, motivo pelo qual é
considerado a fonte de proteína animal de maior qualidade biológica. Por outro lado, a
complexidade em preparo deste grupo alimentar contribui para o pouco consumo no
cotidiano da população. Outros fatores são apontados como limitantes ao consumo como
o custo elevado em comparação com outras proteínas, a sazonalidade na oferta, a
perecibilidade, entre outros, sendo um desafio aos profissionais da área em viabilizar e
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facilitar o aumento do consumo, através do emprego de tecnologias que permitam a
facilidade de preparo, a diminuição do custo, a oferta durante todo o ano, a conservação
por maior tempo. Assim, o presente estudo surgiu através da demanda de um restaurante
de uma cooperativa de produção, abate e processamento de tilápias, situada na cidade de
Toledo-PR, com o intuito de aproveitar aparas da filetagem da tilápia para elaboração de
produtos para compor seu cardápio cotidiano. Para tanto, alunos da Pós-Graduação em
Recursos Pesqueiro e Engenharia de Pesca e graduação em Engenharia de Pesca
formularam receitas de acordo com a demanda do restaurante que consistiu em produtos
que apresentassem: i) facilidade de preparo; ii) baixo custo por meio da utilização da carne
mecanicamente separada – CMS (separação/recuperação de carne aderida a espinhos e
ossos por meio de equipamento HT 250 C) de aparas da filetagem da tilápia, que seriam
destinadas à produção de farinha de peixe; iii) sabor que agradasse os usuários do
restaurante; iv) produtos que pudessem ser elaborados e armazenados para posterior
preparo. Os produtos formulados e elaborados foram empanados do tipo nuggets e steak,
quibe, escondidinho, lasanha e bolinho/almondegas, onde a matéria-prima utilizada para
elaboração foi a CMS de tilápia. Os produtos foram avaliados pelos responsáveis técnicos
(nutricionista, gerente, cozinheiras) e usuários do restaurante que confirmaram a aceitação
de todos os produtos. Posteriormente, foi realizado o treinamento de funcionários
(nutricionistas e cozinheiras) do restaurante, para repassar informações acerca do
processamento e aproveitamento de coprodutos da filetagem, formulações dos produtos
propostos, elaboração, boas práticas de fabricação, além das técnicas de processamento
e conservação dos produtos elaborados. Contudo, esta ação de extensão universitária,
além de repassar tecnologias à população, consolida uma vertente socioeconômica, pois
insere no cardápio cotidiano dos usuários deste restaurante uma fonte proteica de elevado
valor nutricional com baixo custo, sendo também uma forma de incentivar o consumo de
pescado, pois através das tecnologias de processamento, permite a elaboração de diversos
produtos que agradam o paladar e agregam valor a esse produto (CMS) pouco explorado
em sua potencialidade.

Forma(s) de contato com a ação
Os contatos foram efetivados via e-mail, telefone e visita junto ao frigorífico e do
frigorífico com a Universidade no sentido de possibilitar a eles o aproveitamento de produtos
que eram desperdiçados na forma de resíduos na elaboração de farinha de peixe.

Referências

BOSCOLO, W.R.; FEIDEN, A. Industrialização de tilápias. Toledo: GFM Gráfica &
Editora. 2007. 117p.
DURAN, N. M.; MACIEL, E. S.; GALVÃO, J. A.; SAVAY-DA-SILVA, L .K.; SONATI,
J. G.; OETTERER, M. Availability and consumption of fish as convenience food – correlation
between market value and nutritional parameters. Food Science Technology, v. 37, p. 6569, 2017.

GALVÃO, J. A.; OETTERER, M. Qualidade e processamento de pescado. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014. 237 p.

GONÇALVES, A. A. A. A. Gonçalves. Tecnologia do pescado: ciência, tecnologia,
inovação e legislação. São Paulo: Editora Atheneu. 2011. 608 p.

DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E PENSAMENTO
COMPUTACIONAL NO ENSINO MÉDIO
Clodis Boscarioli1078, Marcio Seiji Oyamada1079 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Elixandre Michael Baldi, Hendric Gabriel Cechinato, Leticia Torres,
Luis Fernando Veronese Trivelatto, Matheus Leonardo da Silva Dias 1080
Área Temática: Comunicação
Linha de Extensão: Divulgação Científica e Tecnológica
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Computação desplugada, Ensino superior, carreiras.

Resumo

A computação permeia diversas atividades do cotidiano das pessoas. Essa
característica demanda um alto volume de recursos humanos capacitados, tornando uma
área de oportunidades de emprego em diferentes áreas. No entanto, é observado que
muitos ingressantes confundem a habilidade ou o prazer na utilização de produtos
computacionais como redes sociais, jogos ou internet, com a atuação na área.
O Curso de Ciência da Computação no Campus de Cascavel da Unioeste possui o
grupo PET – Programa de Educação Tutorial, coordenado pelo MEC. Entre as atividades
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do grupo é realizado a divulgação do curso e do pensamento computacional em escolas do
ensino médio desde 2013.
No ano de 2016, a atividade foi realizada no Colégio Olinda Truffa de Carvalho em
três etapas. Em uma primeira etapa o tutor do grupo na época, Prof. Clodis Boscarioli fez
uma palestra sobre o curso e a área da computação. Em uma segunda etapa várias oficinas
foram realizadas, descritas a seguir:
a) Oficina de Introdução a HTML: o intuito da atividade foi introduzir aos alunos o
desenvolvimento de páginas web. Foi desenvolvido juntamente com os alunos duas
páginas informativas, no laboratório da escola.
b) Representando Mensagens em Binário: atividade de computação desplugada
(BELL et. al., 2015), sem o uso de um computador. Foi realizada uma introdução a
representação de números em base 2 e como computadores a utilizam.
c) Entendendo um Sistema Embarcado: Atividade prática, onde os alunos montaram
um circuito eletrônico simples para ligar/desligar um LED.
d) A Criptografia na Internet: foi feita uma introdução à Criptografia, e foi aplicada uma
dinâmica em que os alunos foram divididos em dois grupos e trocaram mensagens
criptografadas entre si.

Essas atividades tiveram duração de uma hora e meia, sendo realizadas no próprio
colégio, e reuniram no total 32 participantes. A terceira etapa foi um curso básico de
Programação Web com aulas semanais aos sábados na Unioeste. Foram 25 participantes
inscritos. Havia um planejamento incial de 17 aulas, porém o curso foi interrompido após
oito aulas por desistência dos participantes. Essa redução no número de participantes é
característica em cursos de longa duração, isso já fora notado em edições anteriores; em
2014, por exemplo, iniciaram 47 alunos e terminaram quatro.
No ano de 2017, as atividades planejadas envolvem atividades de caráter informativo
e formativo. A primeira será uma palestra, tendo como objetivo divulgar a Unioeste como
instituição de ensino de nível superior a disposição da comunidade. Após a divulgação da
instituição, o foco será apresentar a Computação, além dos possíveis campos de atuação.
Em uma segunda etapa será realizada uma atividade de cunho formativo. O objetivo
principal é praticar os conceitos e a forma de pensamento envolvido nas atividades da
computação. Para ilustrar tais conceitos, uma atividade no formato da computação
desplugada será realizada.

A atividade será realizada durante as feiras de ciências das escolas de ensino médio.
Um levantamento inicial foi realizado visando determinar a origem dos ingressantes no
curso de Ciência da Computação do Campus de Cascavel. A partir dos dados obtidos na
secretaria acadêmica referentes aos 124 ingressantes, oriundos do ensino médio, dos anos
de 2015, 2016 e 2017, chegamos aos seguintes dados:
a) 63,71% dos ingressantes fizeram o último ano do ensino médio em escolas
públicas.
b) Do total de alunos ingressantes, 64,52% dos ingressantes são oriundos de escolas
de Cascavel, sendo que 66,25% são de escolas públicas.
c) As escolas que contém um maior número acumulado são: Centro Estadual de
Educação Profissional Pedro Boaretto Neto (CEEP) com 16,25%, Colégio Alfa de Cascavel
com 13,75%, Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira com 10%, Colégio Sesi e Colégio
Estadual Costa e Silva, ambos com 8,75%.

Com base nesses dados é possível notar que a escola que contém mais alunos
ingressantes é o CEEP, onde existe um curso técnico na área. Além disso, notamos que
algumas escolas tiveram apenas um aluno ingressante nos últimos três anos.Em face
destes números, a ação planejada para esse ano será a divulgação em duas escolas com
alto índice de alunos ingressantes visando reforçar a presença do curso, além da escolha
de duas escolas onde apenas um aluno ingressante foi observado. Para avaliação da
atividade um questionário será disponibilizado aos participantes, visando a coleta de ideias
e atividades que possam ser incorporadas nos próximos anos.

Forma(s) de contato com a ação
Grupo PETComp ㅡ Campus Cascavel. petcomp.cascavel@gmail.com.
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DIVULGAÇÃO DOS CONHECIMENTOS E DAS TECNOLOGIAS
DESENVOLVIDAS PELAS ESTAÇÕES DE PESQUISA
Altevir Signor1081 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Wilson Rogério Boscolo1082, Fábio Bittencourt1083, Aldi feiden1084,
Andreia Wenzel1085, Mayara Cristina Marcondes Viana1086, Joana D’arc Mauricio
Rocha1087

Área Temática: (Tecnologia e Produção)
Linha de Extensão: (Difusão Científica e Tecnológica)
Modalidade: (Exposição em pôster)
Palavras-chave: Qualificação; inovação; fortalecimento; cadeia produtiva.
Resumo

As atividades realizadas durante o período de execução do projeto focaram em
pesquisas de cunho científico que resultaram em projetos de parceria com empresas como
a BRF e a Pirai Tanques Rede que por consequência geraram dissertações,
desenvolvimento de tecnologias como um reator para realização de estudos com
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hidrolisados proteicos e de iniciações científicas em andamento e outras homolagadas que
resultaram e/ou proporcionarão desenvolvimento de tecnologias aplicadas com fins de
desenvolvimento regional. As justificativas objetivam o desenvolvimento de atividades
voltadas ao fortalecimento da extensão como forma de divulgar as ações implementadas e
efetivadas junto a Instituições parceiras e de emprego de ferramentas que contribuirão para
desenvolver tecnologias que contribuam de forma direta ao desenvolvimento sustentável
da atividade aquícola regional como forma de proporcionar o desenvolvimento do
agronegócio. Para isso foram realizados estudos com foco no desenvolvimento de produtos
e processos de agregação de valor ao pescado, desenvolvimento de equipamentos como
o reator para efetivação de estudos com hidrolisados proteicos que estão possibilitando a
realização de iniciações científicas, dissertações de mestrados, teses de doutorados e
fundamentalmente realizadas em parcerias com instituições de pesquisa, de ensino e de
extensão nacionais e estrangeiras, além de diretamente envolver parceiros e financiadores
de pesquisas que contribuem para fortalecer a atividade aquícola regional, nacional e
internacional. Possibilitam ainda, aprofundar análises e sua aplicação junto a indústrias
processadoras de pescados, as quais tornam-se foco do estudo por estarem envolvidas na
cadeia produtiva da piscicultura. Embora seja relativamente recente a efetivação de
parcerias com empresas, estudos de tal natureza, demonstram obter resultados
interessantes e podem gerar condições para avançarmos nas diferentes áreas de atuação,
sejam elas voltadas as industrias, produtores, estudantes, professores, pesquisadores e
técnicos do setor produtivo. Concluí-se que as inúmeras demandas podem ser atingidas se
o foco voltar-se ao setor produtivo, industrial ou de desenvolvimento de pesquisas que
automaticamente passa pela formação de profissionais de elevada capacidade intelectual
e de aperfeiçoamento técnico com aplicação prática.

Forma(s) de contato com a ação
Os contatos foram feitos via telefone, e-mail, visitas para discussão das ações e
contratos de trabalho para o desenvolvimento de pesquisas com o objetivo de efetivamente

integrar ações no desenvolvimento de estudos científicos, desenvolvimento de tecnologias
e aplicação prática com efetivas ações no fortalecimento da atividade aquícola regional.
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DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DA UNIOESTE DE TOLEDO*
Marli Kunzler de Lima 1088

(Coordenadora do Projeto)

Participantes: Anna Puebla Vitkoski Fagotti 1089, Dirce Inês Simon Hahn Hagemann
1090,

Eliane Becker 1091 Lisângela Birck 5

Área Temática: Ciências Humanas e subárea Educação
Linha de Extensão: (Educação Profissional)
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Universidade; Divulgação; Ingresso.
Resumo

O projeto tem por objetivo divulgar os cursos e a Unioeste - Campus de Toledo, para
alunos de terceiros anos dos Colégios Estaduais deste município, para aumentar a procura
por seus cursos.
A universidade é uma instituição de ensino, de formação de profissionais de nível
superior e tem como objetivo prover ensino de excelência. Assim, as universidades públicas
no Brasil, mesmo com uma estrutura física sucateada, por falta de recursos públicos, plano
de carreira profissional adequado, o que gera greves de docentes ou técnicoadministrativos, ainda se destacam por serem reconhecidas como responsáveis “[...] pelos
melhores cursos de graduação e pós-graduação e pela quase totalidade da pesquisa
científica e tecnológica do Brasil (SILVA, A. C. DA et al [1998], p. 01).
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A Unioeste é uma instituição autárquica, portanto é pública, sem fins lucrativos e de
qualidade, com uma política de desenvolvimento para o ensino, pesquisa e extensão, e tem
como missão,
[...] produzir, sistematizar e socializar o conhecimento, contribuindo com o
desenvolvimento humano, científico, tecnológico e regional, comprometendo-se com a
justiça, a democracia, a cidadania e a responsabilidade social (UNIOESTE, 2013. p.21a).
Nos últimos anos, a Unioeste tem se destacado na classificação geral das melhores
Universidades do Brasil e, atualmente, conta com 68 cursos de graduação (entre os cinco
Campi), nas modalidades de Bacharel (carreira profissional liberal) e Licenciatura (docência
na educação básica), oferecidos nos turnos, matutino, noturno ou integral, totalizando 2.520
vagas, presenciais e à distância (UNIOESTE, 2017b).
O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do Plano de Desenvolvimento dos
Agentes Universitários, e objetiva a divulgação dos cursos de graduação da Unioeste
Toledo, tornando-a mais conhecida. A pesquisa foi realizada por meio de levantamento
bibliográfico, acerca da criação da Unioeste Toledo, e documental, sobre os discentes
matriculados nos cursos de graduação ofertados.
Foram visitados 12 colégios públicos estaduais, tendo como foco os alunos
concluintes do ensino médio, no município de Toledo. Nestes realizou-se a divulgação dos
Cursos de Graduação, durante os meses de maio e junho (1ª etapa) e setembro de 2016
(2ª etapa). Ao final das apresentações de cada turma visitada, foram aplicados
questionários, utilizando a técnica de amostragem estratificada, que conforme Coutinho
[2002]:
Esta técnica de amostragem usa informação existente sobre a população para que
o processo de amostragem seja mais eficiente. A lógica que assiste à estratificação de uma
população é a de identificação de grupos que variam muito entre si no que diz respeito ao
parâmetro em estudo, mas muito pouco dentro de si, ou seja, cada um é homogêneo e com
pouca variabilidade. (COUTINHO, [2002] p.02).
A amostra coletada foi de 30% do total de aproximadamente 972 estudantes, dos
Colégios Estaduais: Ayrton Senna da Silva, Antonio José Reis, Dario Vellozo, Esperança

Covatti, Jardim Porto Alegre, João Cândido Ferreira, Presidente Castelo Branco, Senador
Attílio Fontana, Jardim Maracanã, Jardim Europa, Luiz Augusto Moraes Rego e Novo
Horizonte.
Os resultados alcançados foram: 59% responderam que conheciam pouco ou que
não conheciam os cursos de graduação ofertados pela Unioeste Toledo; apenas; 74%
afirmaram que este trabalho de divulgação contribuiu para esclarecimentos a respeito dos
cursos de graduação oferecidos.
À pedido da direção geral do campus, fizemos a divulgação dos cursos de graduação
e da Universidade como um todo, na 5ª Agrintec – Feira de Tecnologias Agroindustriais,
realizado em setembro de 2016, para alunos do ensino médio e demais interessados que
visitaram a feira nos dias do evento.
Diante disso, percebe-se a necessidade de dar continuidade ao projeto nos próximos
anos, para que sempre outros estudantes do ensino médio tenham as informações
necessárias sobre esta Universidade. Observou-se ainda que o trabalho foi importante para
o esclarecimento sobre as formas de ingresso (SISU/Vestibular) e da qualidade desta
instituição.

Forma(s) de contato com a ação
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RESUMO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA:
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO NO
ESTADO DO PARANÁ: EM DEBATE A FORMAÇÃO INTEGRAL.

Professora PDE: Cristiane Luzia Camboin Bissani
Professora Orientadora da IES: Prof. Dra. Ireni
Marilene Zago Figueiredo

Este Projeto de Intervenção Pedagógica buscou refletir sobre o processo
de mudança que ocorreu nas Matrizes Curriculares e nos Planos de Curso da
Educação Profissional no estado do Paraná, a partir de 2016. Essa reflexão
remeteu a necessidade de repensar a organização curricular, para contribuir com
a Formação Integral do estudante, conforme proposta da integração das
disciplinas, de acordo com a concepção de Currículo Integrado. Assim, é foi
importante estudar a reorganização dos conteúdos nas referidas Matrizes
Curriculares e nos Planos de Curso que, durante os quatro anos de sua duração,
visando atender a formação profissional e, ao mesmo tempo, contribuir com a
formação humana e científica do estudante. A partir deste processo tem-se a
necessidade de assessoramento aos Professores para elaboração dos Planos
de Trabalho Docente (PTD) e dos Planos de Aula. A dinâmica do trabalho, foi
elaborada por meio da Produção Didático-Pedagógica, contemplando grupos de
estudo sobre o histórico da retomada da Educação Profissional no Estado do
Paraná, partindo da abordagem dos autores que estudam a concepção de
Currículo Integrado. Também foi considerado os novos Planos de Curso e as
ações já desenvolvidas no Centro Estadual de Educação Profissional Pedro
Boaretto Neto – CEEP, em Cascavel – PR. O Projeto de Intervenção Pedagógica
na Escola, portanto, foi implementado, em 2017, por meio da Produção DidáticoPedagógica com Professores, Coordenadores e Pedagogos, totalizando 64
horas, 32 horas presenciais e 32 horas de estudos à distância.

ELABORACAO DE UM MANUAL DE PLANTAS TOXICAS DO ESTADO DO
PARANA
Carla Brugin Marek 1092 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Renan Marques 1093,Tanielly Pires Hellmann 1094, Italo Belini1095

Área Temática: (Farmacos)
Linha de Extensão: (Conforme Atividade Cadastrada na PROEX)
Modalidade: (Pôster/ApresentaçãoCultural)
Palavras-chave: Plantas toxicas1; guia pratico2; Parana3.
Resumo

Segundo definições frequentes um manual significa um guia de instruções as quais
servem para a utilização de um certo dispositivo, para correção de problemas ou para o
estabelecimento de procedimentos de trabalho. Os manuais são de grande importância na
hora de transmitir informação às pessoas para desenvolver-se em uma determinada
situação. Assim sendo um manual de plantas toxicas se torna um guia rápido e pratico que
tenha uma descrição das plantas presentes no nosso cotidiano e que de certa forma
venham causar possíveis prejuízos a saúde dos animais domésticos e do ser humano.
Desse modo, a elaboração de um manual de plantas toxicas do Estado do Paraná
tem por objetivo o esclarecimento de profissionais da saúde e até mesmo da população em
geral. No primeiro caso, esse guia auxiliara na elucidação de casos em que animais e
pessoas já estejam em vias de intoxicação, assim sendo o profissional de saúde conseguirá
proceder de modo adequado e satisfatório, ou seja, conhecer os sintomas e características
que determinadas plantas causam em virtude de sua intoxicação e determinante para o
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diagnóstico e reversão do quadro toxicológico; já no segundo caso a população
conhecendo os riscos que certas plantas podem trazer pelo contato cutâneo e pela ingestão
de partes das mesmas, se torna imprescindível para diminuir os índices de intoxicação, já
que na maioria das vezes essas plantas estão presentes na ornamentação e de fácil acesso
a crianças e animais domésticos, sendo assim, o Manual de Plantas Toxicas do Estado do
Paraná cumprira com o papel de elucidar os males que a população está sujeita quando
em contato com certas espécies da botânica, bem como esclarecer qual a melhor forma de
proceder quando em vias de intoxicação mostrando de uma maneira dinâmica as principais
espécies de plantas toxicas presentes no nosso Estado e até mesmo orientando a respeito
das espécies que podem causar mais ou menos prejuízo aos organismos vivos.

Forma(s) de contato com a ação
Insira as formas de contato com ação, como email, telefone, site, etc.
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ESCLARECENDO A VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NA TERCEIRA IDADE:
DESTACANDO A SUA IMPORTÂNCIA NA COMUNIDADE
Márcia Regina Silvério Santana Barbosa Mendes
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Área Temática: Ciências da Saúde
Linha de Extensão: Universidade aberta à terceira idade - UNATI
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Imunização; Terceira Idade; Influenza.
Introdução: Os benefícios da vacinação contra influenza entre idosos e portadores
de condições crônicas têm sido evidenciados em vários estudos, mas mesmo diante da
recomendação formal para vacinação nestes grupos, a adesão a esta prática preventiva
tem se mostrado ainda insatisfatória em muitos países. No Brasil, apesar da
disponibilização gratuita da vacina pelo Ministério da Saúde desde 1999, a vacinação não
tem atingido a cobertura adequada de 80% em vários municípios, revelando que os fatores
contextuais e individuais determinantes da adesão à vacinação podem diferir segundo
grupos específicos e locais de residência. A identificação dos motivos da não-adesão à
vacinação contra gripe têm sido relevante no quesito básico de nortear ações para reverter
o quadro atual, aumentando as coberturas vacinais. As patologias do sistema respiratório,
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particularmente as infecciosas, vêm se tornando cada vez mais representativas na morbimortalidade da população idosa. O objetivo do estudo foi sanar as dúvidas da população
idosa sobre a imunização, incentivando adesão a campanha, a fim de aumentar a taxa de
sua procura nas Unidades Básicas de Saúde do município. Observar ainda, o impacto
positivo da vacinação contra influenza. Objetivos: Explicar os sinais e sintomas da gripe,
suas possíveis complicações, as formas de transmissões do vírus, a importância da adesão
à vacinação, as reações normais esperadas após a imunização, e expor os riscos à saúde
da falta de adesão a campanha. Resultados: Tratando-se de um tema de alto impacto, que
desperta dúvidas, medos e curiosidades entre os idosos, a utilização deste recurso: a
palestra; com abertura para troca de experiências tornou-se imprescindível, considerando
que, não tiveram receio de expor suas dúvidas. O grupo de forma geral demonstrou-se
interessado e participativo e ao final elogiaram e agradeceram a atividade desenvolvida.
Conclusão: Os profissionais da saúde têm o compromisso de desenvolver ações
assistenciais e educativas capazes de abranger todos os aspectos relacionados a
população que se encontra em seu processo de envelhecer. Trata-se de um compromisso
que vise a diminuir as doenças, prevenir os agravos e reduzir seus índices. Desta forma, a
educação em saúde nos centros de convivências por meio de projetos é uma forma de
alcançar tais aspectos levando informação sobre os mais diversos temas. Essas atividades
também proporcionam momentos de descontração, contribuindo significativamente na
construção das relações interpessoais entre o círculo dos participantes, familiares, e equipe
multiprofissional, estabelecendo, assim, um vínculo harmonioso e afetivo.
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ESTUDO DA REMOÇÃO DE NUTRIENTES DE ESGOTO DOMÉSTICO POR
MICROALGAS
Tatiana Rodrigues da Silva Baumgartner 1099 (Orientadora)
Participantes: Paula Cristine Nogueira1100

Modalidade: Pôster
Palavras-chave: microalga; esgoto; nutriente.
Resumo
Mais da metade dos domicílios urbanos onde a renda familiar varia entre meio e um
salário mínimo não conta com nenhum serviço de saneamento. O tratamento de esgoto
não atinge 20% de todo o resíduo gerado. No nordeste do Brasil os índices de doenças
vinculadas à falta de higiene e saneamento básico é um dos mais altos do Brasil. Pode-se
perceber que a escassez de água é um problema social que penaliza duplamente as
populações mais pobres, seja pela falta ou pela má qualidade da água disponibilizada
(LOBO, 2003).
Quando o esgoto doméstico é tratado, o processo é realizado em Estações de
Tratamento de Águas Residuais, também chamadas de Estações de Tratamento de
Esgoto; e consiste na remoção dos poluentes (MAGOSSI, 1960), onde que os métodos de
tratamento variam de acordo com as características físicas, químicas e biológicas do
efluente. Em nossa região o tratamento é feito no Reator Anaeróbio de Lodo e Fluxo
Ascendente (RALF). Embora esses reatores apresentem diversas vantagens, eles não são
capazes de produzir efluentes que atendam aos padrões estabelecidos pelas normas
ambientais, sendo assim se faz necessário o uso de pós-tratamentos em seus efluentes
(BAREA, 2016).
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Considerando que o desenvolvimento das microalgas promove a remoção de
alguns contaminantes normalmente presentes em águas residuais sem a necessidade de
adição de outros compostos químicos, pesquisas sobre seu uso para tratamento de águas
podem ser promissoras. Nesse caso, o efluente líquido é aproveitado para o cultivo das
microalgas, promovendo o seu tratamento.
Para essa pesquisa foram coletados 40 litros de amostra na saída do Reator
Anaeróbio de Lodo e Fluxo Ascendente (RALF) que estão sendo utilizados como meio de
cultivo para duas microalgas: Scenedesmus sp e Chlorella vulgaris. Os cultivos estão sendo
realizados em escala laboratorial em frascos Erlenmeyer de 1 L, os testes consistem de
dois tratamentos, em duplicata, para cada microalga, o primeiro utilizando efluente bruto e
o segundo com efluente diluído com água destilada na proporção 1:1 (v/v), sendo
adicionados a cada tratamento 10 mL de inóculo, em fase estacionária. Os tratamentos são
mantidos sob iluminação constante, promovida por duas lâmpadas de 40W, sem
fotoperíodo, com aeração contínua utilizando compressor de ar e temperatura ambiente em
torno de 25°C. Em tempos pré-estabelecidos, uma amostra de 10 mL de cada cultura é
retirada, centrifugada para remoção das microalgas e então o sobrenadante (amostra
líquida, livre de microalgas) é armazenado em freezer até a análise em laboratório.
Ao final da fase de cultivo das microalgas, serão realizadas análises laboratoriais
buscando quantificar o potencial de remoção de nutrientes através de análises de
nitrogênio, fósforo total e ortofosfato. Além disso, também será avaliada a quantidade de
biomassa produzida, pelo método gravimétrico após secagem, e seu poder calorífico; pois
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EU VILÃO... ELA PRINCESA
Marcos Lübeck1101 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Joel Staub 1102, Michele Mara Pereira 1103, Luciana Del Castanhel
Peron 1104
Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologias e estratégias de Ensino/Aprendizagem
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Teatro; Matemática; Motivação.

Resumo

Propomos um breve relato de nossas impressões quanto à participação em uma
atividade de extensão desenvolvida pelo PIBID (Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência) mais especificamente o Subprojeto PIBID/MAT/FOZ. As atividades
desenvolvidas pelo programa favorecem a aproximação dos graduandos com a realidade
escolar, vivenciando práticas nas escolas parceiras do projeto. Em 2015 com o intuito de
despertar o interesse e motivar os alunos dos sextos anos das escolas parceiras, foi
produzido uma peça teatral em comemoração ao Dia Nacional da Matemática (06 de maio)
a atividade era baseada nas histórias do escritor e educador brasileiro Júlio César de

Mello e Souza, mais conhecido como Malba Tahan e também na apresentação de
alguns conteúdos estruturantes da área da matemática. As apresentações foram
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muito bem avaliadas pelos expectadores o que abriu um precedente para novos
convites, agora nas escolas municipais (anos iniciais) de Foz do Iguaçu. O convite
foi prontamente aceito pelo grupo, e exatamente nesta circunstância iniciamos nossa
participação no projeto. Realizamos uma primeira apresentação nos moldes já
apresentados anteriormente em uma escola Municipal, tivemos resultados positivos,
porém durante nossas reflexões e reuniões de avaliação percebemos a necessidade
de uma adaptação em relação à linguagem e aos conceitos matemáticos a serem
apresentados, uma vez que o público havia mudado e os convites estavam
aumentando. Neste novo rumo tomado é que surgem o vilão e a princesa.
O Vilão
O primeiro papel interpretado, não foi de vilão, representava um sábio calculista que
auxiliava na solução do famoso problema: Os 21 vasos. Com o desenrolar do projeto o
problema dos vasos foi retirado e passei então a interpretar um vilão, filho de uma bruxa
má que possuía o objetivo de roubar a inteligência de lindas princesas. Para salvar as
princesas um jovem guerreiro deveria resolver um desafio de raciocínio lógico que era
enunciado pelo vilão e pela bruxa, na solução o jovem guerreiro contava com a ajuda da
plateia. Quando os alunos se aproximavam para resolver a atividade acabavam de certa
forma interagindo com o vilão e mesmo sendo um personagem que se configurava com
certa maldade, as crianças não tinham aversão total a ele, consideravam sua atitude errada
e até davam conselhos de que ele deveria estudar para também ser inteligente.
A princesa:
A princesa não teve alteração de sua personagem nas peças e sempre interpretou
a Princesa do Mundo dos Triângulos, porém passou por uma reflexão quanto a linguagem
e também aos exemplos que utilizava para atender a faixa etária do público, por ser uma
princesa existe certo glamour por parte das crianças, porém na primeira apresentação a
princesa foi confundida com uma bruxa, isso também possibilitou uma nova análise quanto

ao figurino, que em apresentações posteriores tornou-se mais colorido e alegre, mas muito
mais que mudar de roupa, consideramos fundamental o processo de estudo pelo qual a
interprete teve que passar de modo a promover uma reformulação de linguagem, um
refinamento nas exemplificações, isso sem perder o rigor matemático.
Consideramos que tanto o vilão, quanto a princesa vivenciaram uma experiência
muito próxima ao conceito de transposição didática, e por meio de uma atividade lúdica
foram levados à reflexão e essa reflexão mudou a sua forma de interagir com o
conhecimento.
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO: CARTILHA CONHECENDO A EXTENSÃO PARA
APRIMORAMENTO DA INFORMAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES OFERECIDAS PELA
PRÓ-REITORIA
Evete Izabel Godoy 1105 (Coordenadora do Projeto)
Participantes: Cremilde Franco da Silva Schelbauer 1106,
Salete Lucia Pazza Pereira1107, Sandra Regina Belotto1108.

Área Temática: Comunicação
Linha de Extensão: Gestão Informacional
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Cartilha; Informação; Extensão

Resumo
Atualmente a Universidade Estadual do Oeste do Paraná –UNIOESTE, por meio,
da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, possibilita aos seus discentes de graduação e
pós-graduação a participação em atividades de extensão, desde o seu ingresso na

1105

Especialização em Docência Superior, evete.godoy@unioeste.br.

1106

Especialização em Gestão Pública, cremilde.schelbauer@unioeste.br.

1107

Especialização de Políticas Públicas e Administração, Supervisão e Orientação Educacional,

salete.pereira@unioeste.br.
1108

Especialização em Educação Matemática, sandra.belotto@unioeste.br

universidade, podendo aproveitá-las como atividade acadêmica complementar ou no
cumprimento de estágio curricular.
Considerando a importância da comunicação para o bom desempenho institucional
e para o desenvolvimento das atividades nos campi, e, vivenciando no cotidiano a
carência de informações que permeia a vida institucional dos discentes, uma equipe de
servidoras da UNIOESTE, integrantes do Plano de Desenvolvimento dos Agentes
Universitários – PDA, elaborou uma cartilha informativa intitulada, “Conhecendo a PróReitoria de Extensão da Unioeste”, destinada os acadêmicos calouros dos cinco campus
da Unioeste informando sobre os procedimentos administrativos mais comuns
relacionados à execução das ações de extensão.
Nesta edição foram apresentadas orientações acerca dos procedimentos
necessários para participar de programas, projetos, cursos, eventos e prestação de
serviços e ainda, conceitos básicos da extensão universitária, orientações sobre o
preenchimento correto dos formulários, tramites das atividades, como se inserir numa
atividade e participar de bolsas de extensão por meio de editais, e ainda, uma breve
identificação de cada item, permitindo uma compreensão geral da estrutura da Extensão
na UNIOESTE.
Esta ferramenta de divulgação objetiva a maior participação dos discentes nas
atividades de extensão, buscando contribuir para o desenvolvimento da consciência social
e política, e na formação de profissionais-cidadãos mais conscientes.
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GLAUCOMA: O QUE É? CUIDADOS E PREVENÇÃO
Marcia Regina S. S. Barbosa Mendes 1109
Participantes: Pamela Regina dos Santos 1110, Simone Viana da Silva1111, Pâmela
Talita Favil4, Gabriela Caroline Paludo5, Patrícia Gavenda6, Gilvana Isabel Rigo7

Área Temática: Ciências da Saúde
Linha de Extensão: Atenção Integral à Terceira Idade
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Envelhecimento; Visão; Qualidade de vida.

Introdução: O glaucoma é definido como uma neuropatia óptica crônica,
progressiva, caracterizada por alterações típicas no nervo óptico e na camada de fibras
nervosas da retina, levando ao desenvolvimento de falhas características do campo visual,
quando em estágio mais avançado, podem levar a cegueira (LÉPORI, 2006). O principal
fator de risco se dá pelo aumento da pressão intraocular, tendo como desfecho final, a
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cegueira irreversível (BRASIL, 2013). As doenças oftalmológicas são doenças dos olhos e
do sistema visual. Costumam provocar diminuição da acuidade visual e podem
eventualmente levar a perda da visão. A diminuição da acuidade visual é causada,
fundamentalmente por defeitos refrativos. Tais efeitos refrativos podem ser corrigidos como
miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, e da retinopatia diabética (LÉPORI, 2006).
Objetivo: dentre os temas abordados no grupo de idosos, buscamos estimular a prevenção
de doenças oftalmológicas irreversíveis atentando principalmente ao glaucoma, elucidando
o que vem a ser o glaucoma e esclarecendo a importância da prevenção e risco da
patologia. Resultados: O exame ocular precoce auxilia no diagnóstico e prevenção de
patologias. Os primeiros exames podem se realizar ao nascer e se não houver alterações
visuais, podem ser feitos aos quatro anos de idade. No processo do envelhecimento, os
problemas oftalmológicos não são fatores impeditivos para uma vida de qualidade. O
envelhecimento é um processo natural e acompanha, muitas vezes, eventos que são
responsáveis pela diminuição de uma qualidade de vida plena: as patologias oftalmológicas
podem ser uma delas (OLIVEIRA et al, 2014). Porém, algumas das patologias podem ser
previníveis. Um conjunto de situações contribui para o bom envelhecer: boa alimentação,
harmonia nos ambientes de estudo, lazer, casa e trabalho. No entanto, devemos ficar
atentos aos sinais e sintomas desse mesmo, fato este que auxilia na prevenção desta
patologia de caráter preventivo. Sabe-se que mais de 80% das informações são captadas
pelos olhos. Podemos dizer que funcionam como janela para o mundo. Sendo assim, a
prevenção é a melhor ferramenta para se evitar transtornos no segmento ocular. Dentre as
doenças oculares mais comuns temos: a presbiopia, a degeneração macular, a catarata, a
retinopatia diabética e hipertensiva e o glaucoma (LÉPORI, 2006). O glaucoma, em grande
parte dos casos não apresenta sintomatologia alguma. É mais comum após os 50 anos de
idade. O único meio de desvelar o problema se dá por meio do exame oftalmológico
precoce. Seu tratamento consiste como condição primária: prevenção; segundo: terapia
medicamentosa através de colírios apropriados, CPM; cirurgia em ultima instância
(LÉPORI, 2006). Conclusão: Entendendo que se tratou de um tema amplamente discutido
nos grupos onde se desenvolve o projeto e de grande impacto de caráter informativo, o

glaucoma é uma das causas que acometem a saúde ocular. Os olhos são relevantes na
percepção e significado do contexto social, é uma ferramenta de comunicação e de
interação entre os diferentes grupos e atividade laborativa. O glaucoma é uma lesão
degenerativa e progressiva do nervo óptico, seguida de alterações no campo visual, bem
como falhas visuais e de aumento da pressão intraocular (na maioria dos casos).
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HOSPEDAGEM DOMICILIAR: CAMA E CAFÉ
Hayrton Francis Ximenes de Andrade
Participantes: Jocieli Dezordi Zuchi, Thaís Alves Ferreira, Matheus Paiva da Rocha
Área Temática: Tecnologia e Produção
Linha de Extensão: Turismo
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: turismo; hospedagem; cama e café.

Resumo
O turismo sendo um fenômeno que movimenta milhares de pessoas em escala
global e consequentemente a economia mundial, sendo frequentemente utilizado como
ferramenta para geração de renda e desenvolvimento social em áreas que possuem
potencial para comportar tais atividades e está associado a diversas áreas de prestação de
serviços; transporte, alimentação e hospedagem estão entre eles. Especialmente tratandose de hospedagem podemos analisar as motivações paradoxais que movimentam o turista
ao redor do mundo, o desejo de conhecer e estar em contato com diferentes culturas, porém
quando esse chega aos meios de hospedagem tradicionais como hotéis e resorts, a
experiência é massificada, os turistas são fechados em prédios padronizados, relembrando
seu local de origem, não raro pode-se dizer que um turista pode passar semanas em um
país sem ao menos conhecer um nativo exceto aqueles que o servem nas dependências
do estabelecimento. E nesse cenário que a economia solidária pode apresentar maneiras
de tornar a experiência mais real e significativa as para os envolvidos, através de métodos
alternativos na hospedagem um deles é o Cama e café: Segundo o Ministério do Turismo
é a prática da hospedagem em residência com no máximo três unidades habitacionais para
uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na qual o possuidor do
estabelecimento resida podendo ser classificado de 1 a 4 estrelas. O meio de hospedagem
“cama e café” propicia uma maior interação humana e a uma imersão na cultura local de
forma comedida. Esse meio alternativo de hospedagem pode ser enquadrado em uma

categoria chamada “Hospedagem Domiciliar” que se coloca justamente em contraponto a
massificação da experiência proporcionada pela prática do turismo atual. Atualmente
existem poucos trabalhos sendo realizados na área, logo é difícil mensurar e os resultados
e o alcance dessas práticas seja em âmbito regional, nacional ou mundial. Nesse sentido
este projeto pretende identificar o uso desse formato na cidade de Foz do Iguaçu - PR, um
dos principais destinos turísticos do Brasil. A pesquisa tem seu início puramente
bibliográfico, as pesquisas foram realizadas em sites oficiais do governo brasileiro, livros e
artigos publicados em revistas especializadas em turismo e hospedagem, buscando
identificar as características desse formato. Em segundo momento será realizado um
levantamento das residências que oferecem estes serviços. Espera-se que com a
realização desse projeto a hospedagem domiciliar se popularize, entre a sociedade civil,
propiciando uma experiência verdadeira ao usuário, somando para a construção de uma
cultura turística mais humanitária e que novos trabalhos na área sejam desenvolvidos
mensurando os resultados, econômicos e culturais. Por fim pretende-se quantificar e
qualificar este serviço, verificando a formalização e a importância desse formato para o
turismo na cidade de Foz do Iguaçu.
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IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DOS
PACIENTES PARA A CIRURGIA BARIÁTRICA
Claudia Barbosa1112 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Camila Fabiane da Silva Damascena1113, Cleonice Maria Trevizan
dos Santos 1114, Cristiane Stadler Schaitel 1115, Patricia Oliveira de Souza5
Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde humana
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: psicologia; cirurgia bariátrica; grupos.

Resumo
O presente trabalho visa demonstrar a importância do acompanhamento psicológico
no processo de preparação para a cirurgia bariátrica, além de expor a experiência das
estagiárias com relação a prática grupal.
O estágio básico de práticas grupais: Ações preventivas e Intervenções nas
Instituições, foi realizado na área da Psicologia, na Clínica da FAG, localizada na cidade de
Cascavel, no estado do Paraná. A clínica atende pacientes encaminhados do Sistema
Único de Saúde – SUS, da cidade e dos munícipios da região. Durante o estágio foram
atendidos pacientes pré bariátricos, ou seja, os mesmos estavam em processo de
preparação para o ato cirúrgico, tais pacientes eram atendidos por uma equipe
multiprofissional composta por psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos
cirurgiões e assistentes sociais. Após o acompanhamento de aproximadamente três

1112

Doutora Docente do curso de psicologia, FAG – Cascavel – PR. E-mail: claudia@fag.edu.br.

1113

Discente do curso de psicologia, FAG – Cascavel – PR. E-mail: kamila.faby@hotmail.com.

1114

Discente do curso de psicologia, FAG – Cascavel – PR. E-mail: cleuhtrevizan@gmail.com.

1115

Discente do curso de psicologia, FAG – Cascavel – PR. E-mail: cris.schaitel@gmail.com.

5

Discente do curso de psicologia, FAG – Cascavel – PR. E-mail: tkmpati21@gmail.com.

meses, o paciente poderia ser liberado pelos profissionais acima citados para então
passarem pelo processo cirúrgico.
Os estagiários de psicologia juntamente com o supervisor de estágio, prestaram
assistência aos pacientes obesos durante o percurso para preparação da cirurgia bariátrica
através da perspectiva biopsicossocial e da educação em saúde. Para tal, foram
desenvolvidos grupos terapêuticos, no qual os conhecimentos científicos foram
confrontados com o cotidiano e a vivência de cada paciente formando um novo
conhecimento com poder de mudança nos hábitos e na qualidade de vida de tais sujeitos.
Os encontros com os pacientes bariátricos tiveram como perspectiva torná-los sujeitos
ativos do processo saúde doença.
Grande parte dos grupos começavam os acompanhamentos com a ideia que no
processo cirúrgico não eram necessárias as atividades realizadas pela psicologia, sendo
que no início dos grupos haviam muitos questionamentos, pois os pacientes queriam
entender o porquê teriam que ter atendimento psicológico para fazer a cirurgia, mas ao
longo do tempo compreenderam a importância e relevância de tal serviço.
O acompanhamento psicológico se faz necessário para que os pacientes
compreendam a amplitude do processo pelo qual ele passará, quais as mudanças que são
necessárias e que acontecerão como consequência da cirurgia, também para que tenham
conhecimento dos transtornos alimentares que poderão interferir no processo de
recuperação.
No decorrer dos encontros os pacientes afirmaram que passaram a refletir com maior
intensidade sobre o processo, já que na maioria das vezes não compreendiam que teriam
que mudar seus comportamentos mesmo após o ato cirúrgico para obter e manter uma boa
evolução pós-operatória.
Tendo em vista a mudança de comportamento, a qualidade de vida dos pacientes
obesos e torna-los ativos durante o processo de preparação para a cirurgia bariátrica, no
sentido conscientiza-los de que podem ser responsáveis por seu estado de saúde e que é
possível mudar sua condição com esforço e dedicação faz-se necessário a atuação do
profissional psicólogo na preparação de tais pacientes.
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INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO MEL NA REGIÃO OESTE DO PARANÁLEVANTAMENTO DA FLORA APÍCOLA E ANÁLISES PALINOLÓGICAS DO MEL DE
ENTRE RIOS DO OESTE- PARANÁ
Regina Conceição Garcia1116 Participantes: Bruna Larissa Mette Cerny 1117, Douglas
Galhardo 1118, Sandra Mara Ströher 1119, Paulo Henrique Amaral Araújo de Sousa5, Renato
de Jesus Ribeiro6, Luanda Leal das Neves Carvalho7, Ana Paula Gazola8

Área Temática: Meio Ambiente
Linha de Extensão: Desenvolvimento Regional Sustentável
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Apicultura; rastreabilidade; agroecologia.
Resumo
O município de Entre Rios do Oeste, localiza-se no oeste do Estado do Paraná, na
margem oriental da Bacia do Paraná, Lago de Itaipu. Apicultores familiares da Associação
dos Apicultores de Entre Rios – APIER, possuem suas colmeias na mata ciliar do lago e
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comercializam o mel por venda direta ou via Cooperativa Agrofamiliar Solidária de
Apicultores do Oeste do Paraná – COOFAMEL.
Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE têm sido desenvolvidos
trabalhos com caracterização da flora apícola, análises físico-químicas e polínicas de méis
de municípios da região Oeste desde 2006. Os resultados indicam uma correlação entre as
características do produto com sua origem geográfica.
Dessa forma, o objetivo geral dessa proposta é dar subsídios à apicultura de Entre
Rios do Oeste, por meio de informações sobre a composição da flora apícola presente na
região, sobre a caracterização botânica do produto, permitindo uma maior rastreabilidade
e a possibilidade de obtenção, via COOFAMEL, de um selo de Indicação Geográfica do
mesmo, solicitado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), buscando
correlacionar sua composição às condições fitogeográficas do município. Este projeto de
Indicação Geográfica é desenvolvido com a ajuda dos produtores familiares da região
Oeste do Paraná, graças a uma parceria firmada entre a UNIOESTE, APIER, COOFAMEL,
SEBRAE e ITAIPU-Binacional.
O levantamento das plantas apícolas está sendo realizado na Estação Experimental
Prof. Alcebíades Luis Orlando nas coordenadas -24.681661 S, -54.280370 W de Entre Rios
do Oeste, vinculada ao Núcleo de Estações Experimentais da UNIOESTE– Campus de
Marechal Cândido Rondon. Para mapeamento das áreas de coleta de plantas, foram
georreferenciados sete pontos, utilizando o Sistema de Posicionamento Global (GPS),
aparelho Garmin Etrex.

A amostragem está sendo feita pelo método de Transectos

Lineares, com o auxílio de membros do grupo de pesquisa, bem como de técnicos e
apicultores, com conhecimentos e experiência sobre a flora local.
Foi delimitada para cada ponto uma área de 20 metros x 5 metros e realizada a
identificação de cada indivíduo dentro do perímetro. Com o material coletado estão sendo
montadas excicatas, para armazenamento e identificação. Nas áreas delimitadas foram
realizadas a quantificação e a qualificação de todas as espécies presentes.
As lâminas para identificação polínica estão sendo montadas a partir amostras do
mel, por meio de acetólise, método descrito por (Louveaux et al., 1978).

As plantas localizadas até o momento foram a Luehea divaricata; Parapiptadenia
rígida; Citrus sp.; Banisteriopsis caapi; Psidium guajava; Nectandra oppositifolia nees;
Buxus sempervirens; Cedrela fissilis; Eriobotrya japônica; Manjico curucaia; Cecropia sp.;
Parapiptadenia rígida; Mauritia flexuosa; Nectandra megapotamica; Delonix regia; Ocolea
puberula; Citrus; Tabernaemontana hystrix; Zea mays; Avena sativa; Triticum; Zanthoxylum
rhoifolium; Glycine max; Azevém; Anadenanthera macrocarpa; Leucaena leucocephala;
Dialium guianense; Psidium cattleianum; Triticum; Banisteriopsis caapi; Cupania vernalis;
Patagonula americana; Sebastiania brasiliensis; Eugenia uniflora; Hovenia dulcis; Dialium
guianense; Citrus sp.. A identificação polínica no mel ainda não foi realizada, mas de acordo
com (Moraes, 2012) e (Camargo, 2011) algumas plantas colhidas são de grande
importância na formação do mel da região Oeste do Paraná, principalmente Leucaena
leucocephala, Parapiptadenia rígida, Hovenia dulcis.
Forma(s) de contato com a ação:
garcia.regina8@gmail.com
Número do Certificado de Registro (CR): 38928/2013
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INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA AQUICULTURA, TECNOLOGIA DO
PESCADO, AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E NA AGROINDÚSTRIA
Altevir Signor1120 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Aldi Feiden 1121, Armin Feiden 1122, Andréia Wenzel1123, Mayara
Cristina Marcondes Viana1124, Joana D’Arc Maurício Rocha1125, Dieterson Debus 1126
Área Temática: (Tecnologia e Produção)
Linha de Extensão: (Difusão Científica e Tecnológica)
Modalidade: (Exposição em pôster)
Palavras-chave: Desenvolvimento tecnológico; inovador; fortalecimento;
cadeia produtiva.
Resumo
Durante o período de execução o projeto realizou-se ações de capacitação de
funcionários da Empresa Copisces para melhor aproveitamento dos co-produtos do
pescado através da realização de cursos de obtenção da carne mecanicamente separada
(CMS), buscou organizar as atividades da equipe através de realização de contatos com
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as entidades atuantes no setor de forma a iniciar ações que focadas no extensionismo
tecnológico proporcionou a coleta de informações relacionadas a cadeia produtiva do
pescado, focado na piscicultura inserida no contexto da agricultura familiar proporcionando
conhecer o desenvolvimento da atividade como ferramenta de renda e sua relação com o
desenvolvimento rural sustentável e com ações de transferência de tecnologias
desenvolvidas na Unioeste ao setor produtivo. Os resultados apontaram para a baixa
escolaridade dos piscicultores, maior dependência financeira da atividade por parte dos
piscicultores de Maripá, falta de um controle financeiro efetivo na atividade, situação esta
que impacta negativamente em estabelecer estratégias e projetar investimentos futuros.
Indicaram, ainda, a baixa prestação de assistência técnica por parte das associações e o
maior percentual de emissão de notas fiscais do produtor entre os piscicultores de Maripá.
Em relação a aspectos ambientais, a maioria das propriedades atende à legislação vigente.
Por outro lado, não existe um efetivo tratamento dos efluentes produzidos pelas
pisciculturas em ambos os municípios. Ademais, a pesquisa evidenciou a importância que
a atividade tem na renda das famílias pesquisadas, contribuindo com a melhoria da
qualidade de vida destas. No entanto o grande desafio esta em lidar, ao mesmo tempo,
com as questões financeiras, políticas e ambientais e ainda lidar com todas as atividades
diárias inerentes as propriedades rurais. Assim, espera-se que esta pesquisa contribua com
estudos futuros, além de colaborar para o desenvolvimento da agricultura familiar, a qual
possui um papel relevante no desenvolvimento dos municípios, bem como do país.
Forma(s) de contato com a ação
As formas de contato foram via telefone e visitas técnicas a propriedade dos
produtores de peixes que se enquadravam no contexto da agricultura familiar. A
capacitação de funcionários da empresa copisces se deu no laboratório de Tecnologia do
Pescado da Unioeste com algumas ações de capacitação que ocorreram entre agosto a
dezembro de 2016. Os dados obtidos pelos estudos proporcionaram o desenvolvimento de
dissertação e de bolsas de iniciação científica, que culminaram com ações de
desenvolvimento de produtos a base de pescados com excelentes resultados de aceitação

em testes sensoriais que também serão apresentados pelas bolsistas no XVII SEU da
Unioeste.
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INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR ESCLEROSE MÚLTIPLA NOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ NO PERÍODO DE 2010 A 2015.

Oscar Kenji Nihei1 (Orientador)
Participantes: Karina Elza Lima Cardoso2

Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: esclerose múltipla, epidemiologia, internação hospitalar.
Resumo
A esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante progressiva e
imunomediada do sistema nervoso central (SMELTZER; BARE, 2006). A resposta
autoimune resulta em desmielinização e a identificação dos antígenos envolvidos está em
curso no meio científico. Apesar da doença ainda não ter uma cura definitiva, os pacientes
podem se recuperar clinicamente, total ou parcialmente, e a doença pode ser tratada
através de medicamentos no intuito de atenuar seus efeitos e desacelerar a progressão
da doença (ALMEIDA et al., 2007). A EM acomete com mais frequência adultos jovens
entre 20 e 40 anos, sendo mais comum em mulheres e em indivíduos de cor branca
(SMELTZER; BARE, 2006). Na presente pesquisa, foi obtida informações sobre as
internações decorrentes de casos de EM nos municípios do estado do Paraná, no período
de 2010 a 2015, possibilitando dessa forma compreender melhor a prevalência dessa
doença no estado. Os dados foram obtidos por meio do DATASUS – Departamento de
Informática do SUS, por meio do Sistema de Informação Hospitalar. De acordo com os
dados obtidos no período de 2010 a 2015 ocorreram um total de 1027 internações, sendo
que o ano de 2013 foi o que apresentou maior número de internações com 184 (17,9%),

sendo o ano de 2010 o que apresentou menor número de internações com 157 (15,3%).
De acordo com o sexo dos pacientes, o sexo feminino apresentou alto índice de
internações, sendo de 712 (69,3%) e o masculino com 315 (30,7%), o caráter de
atendimento que apresentou maior índice foi o de urgência com 818 casos (79,6%). Em
relação idade, a faixa etária de 40 a 49 anos apresentou 278 (27,1%) casos de internação
e predomínio da raça/cor branca com 772 (75,2%) casos, e a regional de saúde com mais
ocorrências foi a 2aRS, a metropolitana. Com isso, concluímos que a EM, no estado do
Paraná, apresentou maior prevalência no sexo feminino, em brancos, com idade de 40 a
49 anos, e a região metropolitana apresentou o maior número de casos de internações,
provavelmente por concentrar a atenção especializada desse tipo de enfermidade no
estado, sendo hipótese levantada.
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LABORATÓRIO VIRTUAL DE ANATOMIA: ENSINO DE ANATOMIA ALÉM DA
SALA DE AULA

João Paulo de Arruda Amorim
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(Coordenador da Ação de Extensão)

Participantes: Elaine M. Porto Amorim 1128, Tiago Osternack Malucelli
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Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Metodologia e estratégias de ensino/aprendizagem)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: Anatomia; Ensino; Internet.
Resumo
A anatomia explora e estuda as estruturas do corpo humano e suas inter-relações.
Além disso, ela revela aspectos essenciais da morfologia que melhoram o entendimento
dos aspectos funcionais, dado que a relação entre forma e função é bastante estreita.
Soma-se a isso, o fato de a anatomia ser o fundamento de toda a arte da medicina, visto
que desvenda os mistérios do corpo humano, permitindo a evolução do conhecimento em
todas as vertentes da área da saúde (TORTORA E GRABOWSKI, 2002).
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A história da anatomia é extremamente rica, porém para o ensino desta matéria,
muitos médicos e alunos passaram por diversos percalços. Hodiernamente, no entanto, os
avanços e a disseminação do uso das tecnologias de informação e comunicação, permitem
a elaboração de novas ferramentas educacionais, com o intuito de facilitar, universalizar e
dinamizar o aprendizado (FERREIRA, 2005).
Ademais, a internet faculta a aprendizagem autônoma pelo aluno, independente do
ambiente institucional de ensino e de horários rígidos e pré-estabelecidos, o que a torna
uma ferramenta de democratização do saber. Cabe ainda ressaltar que o espaço ilimitado
e plástico do ambiente virtual tem vantagem de difundir uma grande quantidade de
informações para alunos de diversas instituições (BRINKLEY et al., 1997). Sob o mesmo
prisma, vale frisar que pesquisas recentes pontuam que o conhecimento obtido em um
ambiente diferente do rotineiro gera resultados satisfatórios à maioria dos indivíduos
(TORREJAIS et al., 2009).
Diante disso e com o intuito de proporcionar aos discentes dos cursos da área da
saúde da Universidade Estadual do Oeste do Paraná um aprendizado ativo e preciso da
anatomia prática, instituiu-se o projeto Anatomia na Web. A ideia para a constituição de de
um atlas virtual decorreu da observação rotineira quanto à necessidade da preparação de
um material dinâmico que permitisse catalogar as peças do laboratório para que as mesmas
pudessem ser comparadas com atlas ilustrados.
Para produção do atlas virtual, a interatividade e a apresentação do conteúdo
em linguagem visual, potencializada por atividades multimídias foram consideradas
referenciais para construir a navegação e o design do ambiente virtual de aprendizagem.
O conteúdo curricular da disciplina de Anatomia Humana, ofertada aos alunos da
UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão, será dividido em módulos, para posterior
disponibilização no ambiente virtual. Os integrantes do projeto serão responsáveis por
fotografar peças anatômicas do laboratório, buscar imagens e elaborar textos, enquanto o
coordenador do projeto ficará responsável pela revisão final de todo o conteúdo didático
disponibilizado no ambiente virtual de ensino. Ao final, este conteúdo será customizado
para linguagem digital, contendo texto, hipertexto, multimídia, hipermídia, imagens, vídeos

e animações. Além da construção do atlas, o projeto visa, também, a elaboração de
esquemas e animações a partir do autor de multimídia Macromedia Flash MX®.
Durante o período de 01/08/2015 à 19/06/2017, realizou-se a idealização e
elaboração inicial do layout do site “Anatomia na web”, com desenvolvimento da logomarca
e conteúdo da página inicial do site. Está em andamento a revisão dos roteiros de aulas
práticas, as fotografias dos exemplares cadavéricos do laboratório, a elaboração de
animações e esquemas e da biblioteca de artigos eletrônicos, que serão arquivados no
laboratório de anatomia do Centro de Ciências da Saúde em Francisco Beltrão.

Forma(s) de contato com a ação
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LÍNGUA PORTUGUESA PARA HAITIANOS: UMA ABORDAGEM
INTERCULTURAL
Ruti Rosane Pêgo dos Santos 1131 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Terezinha Aparecida da Rocha 1132

Área Temática: (Comunicação estratégica)
Linha de Extensão: (Comunicação estratégica)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: excelência, atendimento, recepção.
RESUMO:
A língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil, tendo isso como resultado, quem
aqui reside é obrigado a saber falar o idioma oficial deste país para se comunicar. Devido a
essa necessidade os haitianos buscam aprender a língua portuguesa, haitianos esses que
oriundos do processo migratório que teve início em 2010 e avançou até formar um fluxo
que vem se transformando em permanente. “O recente fluxo migratório de haitianos para o
Brasil iniciou-se de forma tímida, após o tremor de 2010, porém intensificou-se no final de
2011 e começo de 2012”. Estima-se que, neste período, cerca de 4.000 imigrantes
haitianos, segundo dados do Ministério da Justiça – MJ, entraram ilegalmente no país. Os
haitianos adentraram principalmente pelas fronteiras do Acre e do Amazonas, mas há
rotas nos estados de Roraima, Mato Grosso e Amapá. (MORAES et al., 2013, p.6). Apesar
das medidas tomadas pelo governo e do apoio da sociedade civil organizada, a falta de
instrumentos legais de uma política migratória adequada faz com que a chegada desses
imigrantes ao país se transforme em uma situação única, que coloca desafios para a
sociedade brasileira como um todo, tanto em relação à língua falada, que as deles não é a
mesma que a nossa; a questão do trabalho; da escolha, moradia. São diversas as
questões a serem debatidas neste contexto da migração dos haitianos. (SANTOS et al)
coloca que: “Aprender a língua do outro é um pré-requisito para a inserção na sociedade,
não há como pensar inserção social separadamente da língua”. Assim, entendemos o
quanto é importante para um imigrante à aquisição da língua que, dentre seus sonhos e
planos, individuais ou coletivos, ele necessita de um emprego, expressar-se, ser atendido
nas mais diversas situações do dia a dia. Consideramos que os alunos estão imersos em
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um contexto que a língua portuguesa se apresenta nas relações pessoais, de trabalho,
educação, meios de comunicação, entre outros, portanto, para nossa prática de ensino,
baseamo-nos em Geraldi (1984), para quem as atividades de leitura e produção devem
ultrapassar a artificialidade do uso da linguagem e, assim, possibilitar o domínio efetivo da
língua em suas modalidades oral e escrita, pois os imigrantes haitianos precisam ter
conhecimento para se colocarem como cidadãos dentro da nossa sociedade capitalista,
por Eagleton (1976), onde a falta de conhecimento é inaceitável e não sendo considerada
a proporção de possibilidades de aquisição do cidadão, segundo Martins (2012): “‘Por ser
o ensino considerado um processo que tem em vista a aquisição de conhecimentos e
habilidades para a mudança de comportamento de quem dele participar.” (MARTINS,
2012, p.63). A aquisição do conhecimento é muito diferente e distinta, pois varia de pessoa
para pessoa, porém alguns aprendem uma segunda língua com mais facilidade, coloca
(SAMPAIO et al): “Entende-se por aquisição -subconscious acquisition- um processo de
assimilação natural do subconsciente que através da interação com a família ou
comunidade o falante irá adquirir a fonética e a estrutura da língua de modo espontâneo.”
No que se refere à aquisição da linguagem, ou o processo do conhecimento de uma
segunda língua, os falantes não estão preocupados com as formas das sentenças e sim
com as mensagens que eles estão exprimindo e entendendo, pois o alvo deles é o
aprender a se comunicar para interagir socialmente. Algumas vezes isto acontece
naturalmente conforme se vai convivendo com outras pessoas falantes de uma segunda
língua e têm um conhecimento sem instruções formais. Por outro lado sabemos (grifo
nosso) que o ideal é que a aprendizagem seja do modelo formal em uma escola, com o
ensinamento professor/aluno; aluno/professor; aluno/aluno, usando-se das regras da
língua portuguesa, conversando, escrevendo, errando e consertando, pois a linguagem é
um sistema composto por duas partes, a língua (social) e a fala (individual), que por sua
vez podem ser orais ou escritas, verbais ou não verbais, (SAUSSURE), estudando a
linguagem a qual comporta duas partes: uma essencial que tem por objetivo a língua, que
social e a outra, secundária, tem por objetivo a parte individual da linguagem, vale dizer, a
fala, inclusive a fonação e é psicofísica. Lembrando que é por isso que o ensino irá muito
além do português para a comunicação se dará também por meio da cultura e
diversidades, preservando a cultura e identidade, valorizando o conhecimento transmitido,
mas aproveitando e valorizando a cultura do outro, como coloca (ARROYO): “Essas ricas e
tensas reconfigurações da cultura e da identidade profissionais trazidas pela diversidade
de movimentos e de ações coletivas terminam por reconfigurar o território dos currículos
de formação e de educação básica. Os conhecimentos, os valores aprendidos nessa
diversidade de lutas por identidades coletivas pressionam para obter vez nos currículos.”
Desta forma não apenas o aluno incorpora sua identidade, mas o docente também, os dois
são afetados por esta dinâmica social, cultura e indenitária, buscando alcançar o objetivo
que é o ensino da língua portuguesa para imigrantes haitianos e contribuir para a sua
inserção social na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, Brasil.
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MEMÓRIA E IDENTIDADE DO POVO KAINGANG NA TERRA INDÍGENA DE RIO
DAS COBRAS
Paulo Humberto Porto Borges1133
Participantes: Andréia Lysik 1134, Francieli Perandré Assmenn1135, Talita de Kássia
da Silva Ferraz1136, Yuri Steffann Borges Golfetto1137
Área Temática: Cultura
Linha de Extensão: Grupos sociais vulneráveis
Modalidade: Pôster/Apresentação Cultural
Palavras-chave: Povos Indígenas; Memória; Identidade.

Resumo
O povo indígena Kaingang está localizado, principalmente, nos estados da região
Sul do Brasil, sendo o terceiro em número populacional no país, segundo dados do IBGE
de 2010. Uma das características marcantes é a preservação da língua materna, cujo nome
é o mesmo que o povo, Kaingang, filiada à família linguística Jê, do tronco Macro-Jê. No
estado do Paraná, a maior terra indígena é a área do Rio das Cobras, localizada nos
municípios de Nova Laranjeiras e Espigão Alto do Iguaçu, com cerca de 18.700 hectares,
nos quais vivem aproximadamente 2.500 indígenas das etnias Guarani e Kaingang.
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Um dos elementos cruciais da cultura dos Kaingang que sustenta sua memória e
identidade é, por exemplo, a araucária. Com status de grande símbolo da cultural, sendo o
pinhão o fruto mais tradicional da dieta alimentar deste povo, visto que em todas regiões
onde possuem registros de ocupação outrora foram extensos pinheirais, atualmente
destruídos quase em sua totalidade frente as invasões agropastoris. Com olhar sobre o T.I.
Rio das Cobras, o pinheiro é praticamente inexistente, tanto que os habitantes da região
precisam se deslocar a outras partes para conseguir o fruto.
Outro ponto destacado pelo projeto é a diferença entre a história de invasão do Brasil
contada pelos europeus e pelos indígenas, nos quais os heroicos esforços dos
desbravadores nos imensos “vazios demográficos” difere do contado pelos anciãos
indígenas.
Com isso o projeto, dentro de seu objetivo geral de fortalecer a identidade cultural da
comunidade Kaingang da T.I. de Rio das Cobras a partir da preservação e valorização de
sua memória e história. Entendendo que a questão da memória é fundamental para
perpetuação de qualquer povo e etnia de caráter minoritário, como são os povos indígenas
e, neste caso, o povo Kaingang. Atuará em uma ação de reflorestamento de araucárias na
região com intuito de revitalizar costumes indígenas abandonados em consequência de
fatores externos. Como também, registrará as histórias e relatos dos mais velhos das tribos
em entrevistas na forma de vídeos para a construção de um documentário com o objetivo
de garantir que a memória dos Kaingang seja preservada e repassada para os jovens.
O projeto já conta com a existência de um Grupo de Estudos e Pesquisa de Povos
Indígenas, que tem dirigido leituras e documentários para compreensão da história dos
povos originários na América, o qual estará afunilando para o Brasil e para o Paraná em
seu decorrer. Também, na região do Rio das Cobras em parceria com as escolas que estão
dentro da T.I. está sendo ministrados minicursos de fotografia, manutenção de sites e
educomunicação, para munir os jovens de ferramentas que ajudarão a preservar e registrar
a memória, história e identidade de seu povo. Tudo isso está caminhando para que o site
desenvolvido pelos bolsistas (http://identidade-kaingang.webnode.com/) possa, ao fim do

projeto, ser continuado pela comunidade, tornando-se um instrumento de evidenciação da
cultura e rotina das aldeias.
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MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS NA UTFPR: PROJETO DAS CANECAS
Carlos Laercio Wrasse1138 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Andressa Corso1139, Daiane Teixeira Schier 1140

Área Temática: Meio Ambiente
Linha de Extensão: Resíduos sólidos
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: educação ambiental; copos descartáveis; resíduo.

Introdução:
Por meio do crescimento da população e do consumo exacerbado, além da
industrialização e de melhores condições aquisitivas houve uma taxa de crescimento nos
resíduos gerados, sendo estes de diversas origens e composições. Dentre os resíduos
gerados, pode-se citar os copos plásticos que possuem como tempo médio de
decomposição de 50 a 100 anos, a situação é agravada ainda mais quando se leva em
consideração a frequência com que os mesmos são utilizados em restaurantes,
lanchonetes, bares e eventos. Desta maneira, tendo em vista a quantidade diária de
resíduos gerados no restaurante universitário no período diurno e noturno, observou-se a
necessidade do desenvolvimento de atividades para minimizar o uso do mesmo. Dentre as
atividades possíveis destacou-se a substituição dos copos por canecas individuais, devido
sua facilidade de aplicação e gerenciamento, além de um trabalho de sensibilização com
estudantes, voltado para a minimização do resíduo gerado. Objetivos: Sensibilizar a
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comunidade acadêmica sobre os impactos relacionados ao uso irresponsável dos copos
descartáveis visando a sua substituição a médio e longo prazo por canecas individuais, de
modo a reduzir a geração deste resíduo, trazendo benefícios econômicos e ambientais.
Metodologia: Realizou-se um levantamento da quantidade de copos utilizados diariamente
pelos acadêmicos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, bem como a aplicação
de um questionário para verificar o nível de sensibilização dos acadêmicos quanto aos
impactos que o uso abusivo dos copos descartáveis causa. Além disso, fez-se a divulgação
da importância do uso de canecas individuais como substitutas de copos descartáveis e
determinou-se o interesse dos acadêmicos em adquiri-las. Resultados: Ao serem
questionados sobre a quantidade de copos utilizados diariamente no restaurante
universitário 201 alunos dos 220 entrevistados demonstraram não ter conhecimento, ou
seja, menos de 10% dos alunos estão cientes sobre o assunto. No entanto, 157 alunos
demonstraram interesse em estarem adquirindo canecas como substitutas dos copos
descartáveis, sendo que dentre as justificativas a que mais de destacou foi a contribuição
para a diminuição do resíduo gerado com 65%, seguida do uso consciente dos recursos
disponíveis com 26%, questões de higiene com 5% e questões de portabilidade com 4%.
Em contra partida, quando questionados sobre os possíveis motivos de não adotarem ao
uso, 53% dos estudantes não adeririam por falta de um local para o enxague da mesma
após o uso, seguido por 25% dos entrevistados que não se mostraram confortáveis ao
carregar a caneca após o uso, e cerca de 10% que veem o transtorno para se servir como
um motivo para não adquirirem o uso das canecas. Considerações Finais: Com base nos
dados obtidos neste estudo, percebe-se que alguns estudantes tem certa resistência ao
deixar o uso de copos descartáveis e aderirem ao uso de canecas, devido aos transtornos
causados com esta troca, porém se incentivados e sensibilizados por meio de dados que
revele o quanto de resíduo é produzido com esta prática, esta parcela de entrevistados
pode diminuir, assim como os gastos e a geração de resíduos.
Forma de contato com a ação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR campus Medianeira/PR.

Avenida Brasil, n.º 4232 – Parque Independência, Caixa Postal 271
CEP: 85.884-000 – Medianeira – PR
Fone: (0453264-8101)
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MODELAGEM ESPACIAL DA UNIOESTE
Elvis Rabuske Hendges 1141 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Juliano Andres 1142

Área Temática: Tecnologia e Produção
Linha de Extensão: Tecnologia da informação
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: mapeamento; diagnostico; campi da Unioeste.
Resumo
O acesso a informação a e transparência das ações no meio público vem cada vez
mais alcançando destaque nas ações de governança. Neste sentido, o presente projeto de
extensão visa disponibilizar a população em geral informações acerca da distribuição
espacial de suas instalações físicas. Assim com a coleta de informações documentais, de
levantamentos topográficos a campo, do tratamento laboratorial de dados de
Sensoriamento Remoto, e através de um SIG (Sistema de Informação Geográfica) e de
técnicas de Geoprocessamento serão elaborados mapas temáticos a partir da
espacialização de diferentes planos de informação (layers) que ao final serão
disponibilizados por um Mapserver (servidor de mapas) de forma interativa através do site
da Unioeste. Assim, ao final do projeto serão disponibilizados mapas com informações dos
Estudos Arquitetônicos; Diagnósticos Acadêmicos; Planos Diretores; Situação Real
Existente; e Zoneamento Ambiental.
Forma de contato com a ação
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MUSEU ESCOLAR E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: A Preservação do
Patrimônio Cultural Escolar Enquanto Vetor do Ensino de História e da Promoção
da Cidadania
Pedro Louvain 1143 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Maria Mariana Andrade1144, William Barbosa1145, Bruna Kalb1146
Área Temática: Ciências Humanas
Linha de Extensão: Educação, Letras e Línguas
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: Educação patrimonial; patrimônio cultural escolar; Museu
escolar..
Resumo
Máquinas de datilografar, mimeógrafos e uniformes de fanfarra. Esses são apenas
alguns exemplos de bens culturais escolares, uma tipologia de patrimônio histórico ainda
pouco explorada. Nessa categoria, inclui-se toda uma variedade de resquícios materiais
que constituem testemunho da trajetória histórica da instituição escolar. Sua proteção,
conservação e valorização são relevantes por diversas razões. A escola necessita
promover e respeitar sua própria história, sob pena de sofrer um dano moral coletivo caso
não o faça. Além disso, se não o fizer, dificilmente seu corpo discente o fará. O presente
trabalho tem como objetivo refletir sobre a necessidade de valorizar o patrimônio histórico
escolar, através da aplicação de uma série de técnicas museológicas de expografia,
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acompanhadas de oficinas de educação patrimonial e aulas externas. Pretende-se
compartilhar o acúmulo da experiência obtida com a musealização de bens culturais em
duas escolas da rede pública estadual de Foz do Iguaçu, oeste do Paraná.

Forma(s) de contato com a ação
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NÚCLEO DE ENSINO DE CIÊNCIAS DE TOLEDO - NECTO: UM ESPAÇO PARA
A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Rosana Franzen Leite1147 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Gabriela Ledur Alves1148, Olga Maria Sdhimidt Ritter1149, Marcia Borin
da Cunha1150
Área Temática: (Educação)
Linha de Extensão: (Divulgação científica e tecnológica)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: Educação Básica; Cursos de Formação; Projetos.

Resumo
O Núcleo de Ensino de Ciências de Toledo – NECTO, criado em 2005, está
localizado no campus de Toledo, ligado ao CECE - Centro de Engenharias e Ciências
Exatas. É um dos doze núcleos da Unioeste, e é fortemente relacionado ao curso de
Química-Licenciatura, principalmente à área de Ensino de Química. Todos os anos são
desenvolvidas inúmeras atividades e projetos de extensão. Em 2016 foram desenvolvidos
sete projetos, sendo eles: 1) Projeto COMQUÍMICA das Crianças (baseado no Ensino por
Investigação, Carvalho, 2013); 2) Plantão de monitorias para a educação básica; 3) Grupo
de Estudos, Pesquisas e Investigação em Ensino de Ciências – GEPIEC; 4) Tabela
Periódica para deficientes visuais; 5) A matemática básica necessária ao ensino dos
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conteúdos de Química do segundo ano do ensino médio; 6) Projeto de Iniciação Científica
Junior – ICJ, 7) PIBID – Química: Programa Institucional de Bolsa a Iniciação à Docência.
Destes, os três primeiros são permanentes e possuem várias ações e atividades
relacionadas aos objetivos de cada projeto. Todos estes projetos são desenvolvidos no
âmbito do NECTO, possuem cadastro e acompanhamento de proposta via Conselho
Técnico-Científico, e ainda, relatório final para a emissão de certificados. As atividades e
ações de cada projeto podem ser desenvolvidas tanto na comunidade externa quanto no
espaço físico do NECTO, configurando os momentos em que a comunidade externa vem à
universidade. Nos projetos de número 1, 2, 5 e 7, os participantes vêm até o NECTO para
as reuniões, palestras, cursos, atendimentos... só projeto de Plantão de Monitorias (2)
atendeu em 2016, 65 estudantes da educação básica, número semelhante ao dos
participantes do projeto de número 5, do qual participaram 60 estudantes do segundo ano
do Ensino Médio de escolas estaduais de Toledo. Contudo, os projetos também envolvem
a participação de acadêmicos da Unioeste, e nem sempre, os envolvidos são bolsistas. Ao
todo são 35 acadêmicos envolvidos, apenas 21 bolsitas. Também contamos com a
participação de professores da rede estadual de ensino em cinco de nossos projetos, sendo
que o projeto PIBID é o que possui o maior número de envolvidos, três no total. Nossos
destaques de 2016 são os projetos número 4 e 7, Tabela Periódica para cegos, e Iniciação
Científica Junior – ICJ, que envolveram modalidades diferentes de trabalho desenvolvidos
no nosso núcleo. Um representa fortemente o caráter de inclusão, desenvolvendo-se no
projeto, um material em braile para uso de cegos, o material é produzido pelo grupo de
trabalho, e ainda, utilizado com estudantes cegos, a fim de aprimorá-lo. Já o projeto de ICJ,
desenvolvido pela primeira vez em nosso núcleo, se deu pela premiação aos vencedores
da I FECI-TOO, I Feira de Ciências de Toledo, projeto realizado pelo núcleo em 2015. Os
estudantes vencedores, em suas categorias, foram premiados com uma bolsa de ICJ
fornecida pelo CNPq1151, por 12 meses, em 2016. Estes estudantes da educação básica –
dois do ensino médio e três do ensino fundamental – desenvolveram seus projetos de
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pesquisa no NECTO, sob orientação da coordenadora da FECI-TOO, que por sua vez,
integra o Conselho Técnico-Científico do NECTO. Assim, o NECTO se configura um espaço
amplo de desenvolvimentos de projetos de ensino, de pesquisa e principalmente, de
extensão, no qual buscamos aproximar, de várias formas, a sociedade e a universidade.

Forma(s) de contato com a ação
Informações e Contato: pelo email necto.unioeste@hotmail.com, pelo site
http://www.unioeste.br/necto/, e pelo telefone: 45 3379-7012.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a atuação do Núcleo de Estudos
e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ) na demanda de vagas em
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) no município de Marechal Cândido
Rondon, por meio da Ação de Mandado de Segurança Individual. Trata-se de um remédio
constitucional, que se caracteriza também por ser uma ação cível de procedimento
especial, uma vez que não admite a dilação probatória, bem como deve ser instruída por
prova pré-constituída. Esta modalidade de ação objetiva tutelar um direito individual, líquido
e certo, que não pode ser amparado por nenhum dos outros remédios constitucionais.
Deste modo, o direito a uma vaga na educação infantil representa prerrogativa
constitucional indisponível, que deve ser deferido às crianças de zero a cinco anos, com o
objetivo de lhes assegurar um desenvolvimento integral decorrente da sua condição
peculiar de pessoa em crescimento, além de ser a primeira etapa do processo de educação
básica. Portanto, como direito constitucional indisponível e não amparado por outro remédio
constitucional, cabe à Ação de Mandado de Segurança tutelar o direito das crianças do
município de Marechal Cândido Rondon/PR que não conseguem uma vaga nos referidos
Centros Municipais de Educação Infantil do município. Diante disso e de que a maioria das
crianças que necessitam uma vaga em creche advêm de famílias carentes, cabe ao Núcleo
de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude (NEDDIJ) realizar o trabalho de
demandar, em nome dessas crianças, seu direito a frequentar um CMEI próximo a sua
residência ou do lugar de trabalho de seus genitores, por meio da impetração do Mandado
de Segurança. Em vista disso, o NEDDIJ começou a ser procurado para iniciar os
processos judiciais propostos perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de
Marechal Cândido Rondon/PR em novembro de 2015, sendo que no primeiro ano foram
impetradas apenas três ações, as quais foram todas atendidas. Entretanto, no ano de 2016,
trinta e uma crianças foram atendidas pelo núcleo, das quais dez conseguiram a vaga
apenas com o envio de um ofício deste Núcleo para a Secretaria da Educação do Município,
dezesseis por meio da concessão do pedido por meio do mandado de segurança e cinco
não tiveram êxito ou desistiram do processo. Já no corrente ano, apenas até o mês de

junho, quarenta e oito crianças procuraram o Núcleo, das quais dezoito já obtiveram
sucesso. Ademais, vale destacar que ao impetrar com o Mandado de Segurança, a vaga
também é requerida em Liminar, de modo que nem sempre é necessário aguardar até o
final do processo para conseguir o direito requerido. Ante o exposto, as crianças da
Comarca não encontram-se totalmente amparadas pelo município, pois, seu direito de
frequentar uma instituição de educação infantil consiste em direito previsto na Constituição
da República Federativa do Brasil, bem como em outras leis infraconstitucionais, como o
Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
e precisa ser respeitado.
Forma(s) de contato com a ação
O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ está
situado a Rua Pernambuco, 1777, UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon.
Horário de atendimento: 8h às 12h e 13h às 17h. E-mail: neddij.mcr@hotmail.com. Fone:
(45) 3284-7854.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a atividade realizada pelo Núcleo
de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e juventude – NEDDIJ intitulada “I Brincando
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com o NEDDIJ”. Salienta-se que o Núcleo busca garantir, através do diálogo entre teoria e
prática da equipe multidisciplinar, o atendimento jurídico e pedagógico às crianças e aos
adolescentes da Comarca de Marechal Cândido Rondon e região, proporcionando-lhes a
defesa dos seus direitos eventualmente ameaçados ou violados, e o conhecimento a
respeito de seus direitos e deveres, bem como aos seus familiares e segmentos que
trabalhem ou atuem na defesa dos menores. Tendo em vista a realidade econômica e social
das crianças e adolescentes atendidas pelo programa, objetivou-se realizar a arrecadação
de brinquedos e materiais escolares através da campanha “Faça uma Criança Feliz” a qual
contou com a colaboração dos acadêmicos dos diversos cursos, dos docentes e outros
profissionais da Instituição, bem como da comunidade em geral. Na tarde do dia 08 de abril,
a equipe Pedagógica e Jurídica juntamente com os acadêmicos dos cursos de História,
Educação Física e Direito realizaram o trote solidário intitulado “I Brincando com o NEDDIJ”,
proporcionando as crianças na faixa etária de 4 a 12 anos atendida pelo Núcleo no ano de
2017, uma tarde recreativa, lúdica e pedagógica com esclarecimentos acerca dos direitos
e deveres constituídos no Estatuto da Criança e Adolescente – ECA com o vídeo “ECA vai
a escola”, em seguida, o teatro de fantoches “Direitos e Deveres das Crianças e
Adolescentes previstos no ECA” apresentado pela equipe Pedagógica e Jurídica. Em
seguida, as crianças foram divididas de acordo com a faixa etária para a realização das
diversas atividades, dinâmicas e brincadeiras, tais como: bambolê, dança da cadeira,
estátua, cama elástica e tenda da música. Posteriormente, foi servido um lanche (bolo nega
maluca, pipoca colorida, mini sanduíche e suco) para as crianças, pais, familiares presentes
e os colaboradores da atividade. Objetivando ainda a interação entre todos os participantes,
os acadêmicos colaboradores do curso de Educação Física convidaram todos para dançar
zumba, proporcionando um momento divertido. Finalizou-se a atividade com a entrega dos
materiais arrecadados na campanha “Faça uma Criança Feliz” sendo um brinquedo e uma
mochila contendo caderno, lápis de cor, canetinha, lápis, borracha, apontador e um livro de
colorir com os direitos e deveres das crianças e adolescentes de acordo com o ECA,
visando proporcionar maiores esclarecimentos acerca da temática de forma lúdica e
divertida. Salienta-se que proporcionar momentos de atividades lúdicas e interação social

faz-se de suma importância para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, sendo
assim, diante da realidade socioeconômica das famílias atendidas pelo Núcleo,
impossibilitados, muitas vezes, de realizar a compra de brinquedos e até mesmo dos
materiais escolares, buscou-se através da campanha, arrecadar esses materiais e
proporcionar uma melhora nas condições de estudo desses menores. Enfatiza-se ainda,
que a realização do projeto oportunizou o esclarecimento sobre direitos e deveres das
crianças e adolescentes delineados no ECA, pois cuida-se do público alcançado pelo
atendimento do projeto justamente por apresentarem vulnerabilidades sociais e que
necessitam desse acompanhamento.
Forma(s) de contato com a ação
O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ está
situado a Rua Pernambuco, 1777, UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon.
Horário de atendimento: 8h às 12h e 13h às 17h. E-mail: neddij.mcr@hotmail.com. Fone:
(45) 3284-7854.
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Resumo
Este projeto é um desdobramento de ações da Seção de recursos humanos/Campus
de Cascavel que na Semana do Servidor/2014, dentro das atividades de lazer e de
descontração, ofertou uma tarde de massagens na cadeira quick, com demanda
mostrando-se maior do que as vagas ofertadas, ficou premente a necessidade de um
projeto que contemplasse o servidor pensando em sua qualidade de vida e trazendo um
efeito benéfico no alívio do stress diário dos servidores que prestam serviço a
Unioeste/Campus de Cascavel. O ambiente de trabalho, na realidade atual, caracteriza-se
por stress, competitividade, e consequentemente por um grande desgaste físico e
emocional das pessoas que nela atuam. Quem ainda não sentiu cansaço logo pela manhã,
antes mesmo de começar a trabalhar? São as correrias e as exigências da
responsabilidade que fazem aumentar a fadiga ao longo do dia, o que se reflete
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negativamente na nossa produtividade. Vários estudos mostraram que o bem-estar físico e
mental dos funcionários eleva a sua moral e diminui as suas preocupações, o que se reflete
na concentração e na produtividade. Logo, poderá esperar-se dele mais criatividade,
decisão, desenvolvimento de habilidades, comunicação e atitude positiva. As instituições
devem se construir com base na capacidade de motivação e bem estar das suas equipes,
e acreditamos que as técnicas de relaxamento oferecidas aos profissionais contribuam para
melhoria de seu bem-estar. Nosso objetivo foi o de promover melhoria na qualidade de vida
no desenvolvimento das atividades laborais dos servidores do Campus de Cascavel,
favorecendo o relaxamento físico e psíquico, por meio das técnicas de massagens;
Atendemos todos os servidores que prestam serviço a Unioeste/Campus de Cascavel,
sendo docentes, técnicos, estagiários, contratados e cargo comissionado. O projeto é da
Seção de recursos Humanos do Campus de Cascavel e está vinculado ao Programa ReViver. As massagens foram realizadas na sala do programa Re-viver, com estrutura
composta de 04 macas, uma cadeira quick de massagem, com equipamento de som e luz
ambiente propicia ao relaxamento. As massagens variaram entre as modalidades de antistress; Drenagem linfática manual (DLM); Modeladora; Pedras quentes; Quick massage;
Relaxamento, de acordo com os problemas relatados como causadores de estresse ao
público alvo pelo projeto, foram executados por servidores que compõem o projeto e com
a qualificação em Tecnologia em Estética e Cosmetologia e Graduação em enfermagem.
Foi aplicado questionário sobre o estresse definindo a amostra pelos servidores atingidos
pelo projeto, todos assinaram Termo de consentimento livre e esclarecido, conforme prática
do Programa Re-viver. Os critérios de atendimento ou inclusão no projeto ocorreram pelas
seguintes especificações: Ordem de inscrição; Encaminhamento pelo profissional de
saúde; Ao longo dos dois anos de andamento do projeto atendemos um total de 72 pessoas,
que com relação à suas atividades profissionais eram servidores docentes (04), técnicos
(38), estagiários(11), cargos comissionado (04) e contratados (15), houve maior
participação do sexo feminino (93,05%), e a maior procura foi entre pessoas com 40 anos
ou mais, perfazendo (63,88%) do total de trabalhadores atendidos, esse dado indica que a
instituição deve direcionar suas políticas de saúde e qualidade de vida a um público mais

velho, que nem sempre tem suas necessidades atendidas. Dentre as principais queixas
apresentadas para a procura do atendimento de massagem, a Tensão Pré Menstrual (TPM)
foi a principal causa com 31 pessoas relatando esse sintoma, já os distúrbios do aparelho
digestivo foi a segunda maior causa da procura, sendo relatado por 27 pessoas. Dor nas
costas foi a terceira maior queixa, sendo relatado por 21 pessoas, os outros problemas
relatados foram: o stress e ansiedade com 17 pessoas, varizes com 17 pessoas, dor no
corpo com 16 pessoas, pressão alta relato de 10 pessoas, dor no ombro, 04 pessoas, dor
no pescoço 03 pessoas e dor de cabeça com 02 pessoas. Os dados apresentados
demonstram que existe uma população que já está doente, isso, consequentemente, gerará
a instituição, a necessidade de formulação de uma política de Qualidade de Vida, com o
objetivo de efetivar ações de prevenção e tratamento permanentes.

Forma(s) de contato com a ação

Email: cascavel.rh@unioeste.br , 32203212.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Professora PDE: Cleonice Preilipper Da Silva
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NRE: Dois Vizinhos
Professor Orientador: Eduardo Nunes Jacondino
IES vinculada: UNIOESTE
Escola de Implementação: Colégio Estadual Leonardo da Vinci - Ensino
Fundamental, Médio Normal e Profissional.
Público objeto da intervenção: Equipe Pedagógica, Educadores e educandos do
Ensino Fundamental, Séries Finais, Educandos do Curso de Formação de Docentes do
Colégio Estadual Leonardo da Vinci.
2. TEMA DE ESTUDO: Desenvolvimento Educacional, diversidade e Currículo:
Enfrentamento ao preconceito, discriminação e violências direcionadas a indivíduos ou
grupos de indivíduos que frequentam as Escolas. Efetiva-se, deste modo, um projeto que
visa contribuir para a consolidação de uma cultura calcada no respeito, no reconhecimento
e na valorização da diversidade dos sujeitos escolares.

3. TÍTULO: O papel do Pedagogo Escolar na Mediação de Conflitos

JUSTIFICATIVA

Falar em violência escolar, nos dias atuais, requer um cuidado; uma vez que os
fenômenos da violência são vários, possuindo mais de uma causa (temos a violência física,
a mais conhecida; mas também a violência simbólico/psicológica; a violência institucional,
etc).

Deste modo, abordar as questões afetas a violência impõe-nos a capacidade de
abordar o tema de modo não simplista. Deve-se, por isso, considerar uma gama de fatores
que contribuem para sua existência.
No que toca as Escolas, o que se pode afirmar é que este ambiente está cada dia
mais ‘estranho’ (distanciado do padrão comportamental esperado) a educandos e
educadores. Do mesmo modo, as relações sociais estabelecidas nestes ambientes, cada
vez mais parecem ser permeadas por incivilidades, abuso de autoridade, discriminação,
medo, agressões verbais, físicas, simbólicas, indisciplina e Bullyng.
Nos últimos anos muitos autores tem se dedicado a estudar a temática da
violência, em todo o mundo, visto que não é um fenômeno adstrito a realidade apenas dos
países menos desenvolvidos. Priotto (2009) usa a seguinte definição, ao conceituar o tema:
Denomina-se violência escolar todos os atos ou ações de
violência, comportamentos agressivos e antissociais, incluindo conflitos interpessoais,
danos ao patrimônio, atos criminosos, marginalizações, discriminações, dentre outros
praticados por, e entre, a comunidade escolar (alunos, professores, funcionários, familiares
e estranhos à escola) no ambiente escolar. (PRIOTTO, 2009 p. 160-161)

Importante ressaltar, desde já, a diferença entre conflito e violência. Conflito é
toda opinião divergente ou maneira diferente de ver ou interpretar algum acontecimento.
Deste modo, todos nós, que vivemos em sociedade, temos a experiência do conflito. Já a
violência é uma forma de resolver os conflitos, não a única. Forma, esta, embasada na
falta total de diálogo, de respeito, em relação ao outro.
Nas escolas não é incomum que os professores/pedagogos deparem-se com
questões conflituosas, em seu ambiente de trabalho. Na maioria das vezes, se espera deles
a mediação correta destas situações, como modo de se evitar a violência.
Atuar de forma profissional, nestes casos, exige do pedagogo não só o
domínio dos conteúdos específicos de sua área de formação, mas a compreensão das
demais questões que envolvem seu trabalho diário. É fundamental que este saiba agir de

forma responsável e interagir com a comunidade escolar, a fim de buscar melhorias no
ambiente escolarizado.
Entendemos que não há possibilidade de aprendizagem em um ambiente
violento ou desorganizado. O pedagogo, ao articular o processo pedagógico deve visar à
garantia da aprendizagem dos que ingressam na Escola. Desta forma, a mediação correta
dos conflitos, infelizmente recorrentes, propicia a harmonização do ambiente e favorece a
aprendizagem.
É importante que educandos e educadores entendam que o diálogo e
o respeito á diferença podem contribuir para a convivência comunitária, e que ambos devem
ter os mesmos objetivos, considerando-se parceiros e partes integrantes da comunidade
escolar. Caso este entendimento não ocorra, os conflitos, gerados, podem se transformar
em violência.
Não há como analisar a Escola isoladamente, como se a sociedade em
que está inserida não tivesse relação nenhuma com o que ocorre dentro dos muros
escolares. Nossos educandos e educadores carregam consigo uma bagagem histórica e
cultural que determinam muitas de suas atitudes no espaço educativo. Além do mais, os
estabelecimentos de ensino não são meros reprodutores da opressão e dos conflitos da
sociedade, uma vez que também produzem, por vezes, suas próprias formas de violência.
Crianças e adolescentes, privados da realização de seus anseios, por
vezes são colocados dentro da Escola com a promessa de que, neste ambiente, terão
maiores possibilidades de obterem sucesso neste mundo competitivo. No entanto, na
maioria das vezes o insucesso escolar vem apenas reforçar o processo excludente em que
vivem.
...os mesmos cidadãos que são excluídos do direito à habitação, ao emprego, à
saúde etc., são também excluídos do direito à educação. As desigualdades presentes no
campo social apresentam-se na escola sob a forma de reprovações, sucessão e abandonos
e retornos e, por fim, a exclusão definitiva. Está formado, assim, o ciclo das desigualdades:
baixa escolaridade,falta de qualificação profissional, falta de emprego. Tornando-os
vulneráveis socialmente. (PRIOTTO, 2009 p. 170)

O pedagogo escolar deve ter uma visão critica da realidade em que está inserido,
para poder agir de forma preventiva na solução de conflitos; estabelecendo com seus pares
uma relação baseada no diálogo e no respeito. O primeiro passo, nesta direção, é
reconhecer quais as violências mais presentes no seu ambiente profissional, onde ocorrem
e se realmente ocorrem.
A partir disso, poderá estabelecer uma abordagem mais qualitativa, no que se refere
a ações que se contraponham aos casos de conflitualidade e, se for o caso, de violência
que ocorram na escola.
Este trabalho tem como objetivo principal fornecer dados claros a Equipe Pedagógica
e Docente do Colégio Estadual Leonardo da Vinci, no que se refere aos conflitos e
violências presentes no Colégio. Após reconhecimento da realidade, coletivamente buscarse-ão subsídios teóricos e metodológicos para melhorar o ambiente escolar. Objetivando
contribuir para a criação de uma cultura institucional de paz, um ambiente onde todos sejam
respeitados em sua diversidade e em suas necessidades. Visando garantir que a Escola
consiga cumprir sua real função social, que é ensinar os conhecimentos historicamente
produzidos.

PROBLEMA /PROBLEMATIZAÇÃO
Ao pensarmos em violência nas escolas e na intervenção do pedagogo diante de
situações que envolvem conflitos é necessário estabelecermos, antes de tudo, um
entendimento acerca do papel do pedagogo. Para Libâneo:
Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta
e indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e assimilação ativa
de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de formação histórica. Em outras
palavras, pedagogo é um profissional que lida com os fatos, estruturas, contextos,
situações, referentes à prática educativa em suas várias modalidades e manifestações. A
atuação do pedagogo escolar é imprescindível na ajuda aos professores no aprimoramento
do seu desempenho na sala de aula (conteúdos, métodos, técnicas de organização, formas

de organização da classe), na análise e compreensão das situações de ensino com base
nos conhecimentos teóricos, ou seja, na vinculação entre as áreas do conhecimento
pedagógico e o trabalho de sala de aula (LIBÂNEO, 1996, p.127).

A função do pedagogo na escola é enorme. No entanto, há na prática muita
dificuldade para delimitar o seu campo de atuação e, mais ainda, o seu papel enquanto
Profissional da Educação que domina a ciência da Pedagogia e que consegue, ainda, atuar
de forma critica, ao analisar sua prática diária de forma responsável, embasando suas
atitudes teoricamente, de modo que tenha consciência de quais objetivos se propõe no seu
campo de atuação.
A frustração da maioria dos Pedagogos se refere ao grande número de funções que
tem a executar, nas escolas, se comparado ao pouco tempo que possuem para pensar e
estudar suas práticas. O que concorre para que vejam, a si mesmos, como meros
executores de tarefas.
Dentre as tarefas diárias, uma que é recorrente e que apresenta
grande dificuldade para o pedagogo é a que se relaciona com a mediação de conflitos que
ocorrem nas relações escolares.
Percebe-se, no que se refere a isto, que o processo de formação inicial
dos docentes não considera, normalmente, a heterogeneidade vigente no cotidiano da
escola e da sala de aula ‘real’. Os professores e pedagogos são preparados para trabalhar
com um aluno ideal e quando se dão conta de que a realidade não corresponde a essa
expectativa, sentem impotência e frustração. Mais do que isso, como não estão preparados
para compreender a diversidade, acabam por responsabilizar o aluno pelo seu próprio
fracasso.
Diante desta perspectiva, e considerando que o Colégio Estadual Leonardo
da Vinci oferta formação inicial de Professores, no Curso de Formação de Docentes,
pretende-se instrumentalizar teoricamente os futuros professores com relação ao tema
proposto.

Experiências demonstram que projetos pontuais não solucionam o problema
da violência escolar. Dentre as alternativas propostas, no que se refere ao enfrentamento
à violência, realizadas pelo Colégio Leonardo da Vinci, a mais corriqueira e que se realiza
todos os anos são as Palestras relacionadas à temática. Promotores, policiais, agentes de
saúde, são convidados a conversar com os educandos, com vistas a demonstrar a
importância de viver em sociedade de forma responsável.
O que se percebe, na maioria das vezes, é que as referidas palestras exercem
sobre os jovens um efeito temporal, momentâneo. Porém, não são suficientes para motivar
uma mudança comportamental, de maneira continuada, na maioria dos jovens.
Trata-se de um processo lento e diário, de conscientização, exigindo do
profissional da educação um suporte teórico e metodológico para intervir nesta realidade.
É necessário, então, um processo de Formação Continuada, por parte dos
Profissionais da Educação, para que se avance, realmente, na direção do enfrentamento
destas questões.
Como na Matriz Curricular do Curso de Formação de Docentes, não há
referências neste sentido, este trabalho será realizado em forma de Grupos de Estudos,
com os alunos do Curso, por meio de reuniões. Além disso, efetuaremos discussões com
a Equipe Pedagógica e Docente do Colégio.
Analisando a fala de Chrispino (2002), pode-se perceber que a Equipe Docente deve
estar instrumentalizada para atuar de forma preventiva e consciente diante das questões
relacionadas aos conflitos.
É indispensável que diretores e professores sejam
preparados

para lidar com os “diferentes”- quer no ensino, quer na avaliação,

quer na relação; que sejam instrumentalizados para identificar o conflito antes do seu
surgimento e preparados para mediar o conflito quando de seu estabelecimento. A
mediação de conflito seria semelhante à figura da “terceira pessoa” que é capaz de
entender os dois lados conflitados e conduzir a discussão para que percebam um o
entendimento do outro (CHRISPINO e CHRISPINO, 2002)

Quais são as violências mais presentes no Colégio Leonardo da Vinci? De que forma
professores e alunos sentem-se desrespeitados no dia a dia escolar? O que entendem por
indisciplina e por violência? De que forma o professor pedagogo pode realmente contribuir
para criar uma cultura de paz na escola? Como mudar a lógica do abuso de autoridade, tão
presente em nossos ambientes educativos? Quais são os limites e possibilidades de ação
do pedagogo no enfrentamento da violência escolar? Em nosso campo de atuação, no
âmbito escolar, quais são as nossas atribuições diante das situações de conflito? O que
fazer para que este ambiente seja menos violento? Como reverter a lógica da exclusão,
que faz com que jovens e adolescentes excluídos do acesso aos direitos básicos, por parte
da sociedade, sejam também excluídos da escola?

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL:
Analisar o fenômeno da Violência presente no Colégio Estadual Leonardo da Vinci
com vistas a fomentar estudos e discussões acerca do tema, buscando instrumentalizar
Pedagogos, Professores e educandos do Curso de Formação de Docentes para realizarem
a Mediação dos Conflitos, diminuindo os índices de Violência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•
•
•
•
•

Conhecer e buscar compreender as formas de Violência presentes no Ambiente Escolar;
Classificar os tipos de Violência que mais se manifestam na escola;
Conscientizar educandos e educadores sobre a importância do diálogo como mediação
social;
Analisar os fatores determinantes das violências no cotidiano escolar;
Propor momentos de estudos sobre o enfrentamento ao preconceito e a valorização da
diversidade.
Contribuir para tornar o ambiente escolar mais acolhedor, por meio da valorização da
mediação de conflitos.

O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO PROJETO SECRETARIADO
EXECUTIVO PREPARANDO PARA O 1º EMPREGO
Keila Raquel Wenningkamp1180 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Silvana Regina da Silva1181, Gisele Negri1182

Área Temática: (Trabalho)
Linha de Extensão: (Educação Profissional)
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Secretariado Executivo; Primeiro Emprego; Ensinoaprendizagem.

Resumo
O ensino, a pesquisa e a extensão são a base de formação universitária, premissa
que deve ser obedecida pelas universidades brasileiras, segundo a Constituição Federal
do Brasil (BRASIL, 1988). O ensino pode ser definido como processo de construção do
conhecimento, enquanto que a pesquisa é fundamental para o processo de extensão dos
produtos desse conhecimento, principalmente por meio das produções científicas
(ALMEIDA; LOPES, 2014). Contudo, conforme, Ortega (2016), se as universidades
considerarem apenas a dualidade entre ensino e pesquisa, a mesma pode ganhar em
avanços científicos e tecnológicos, mas claramente perde no âmbito da compreensão
étnico, político, social e na formação de cidadãos. Assim, o conceito de extensão assume
importância por viabilizar a interação com a sociedade e operacionalizar a relação teórico-

1180

Mestre, Secretariado Executivo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Unioeste campus Toledo

E-mail: sebkeila@hotmail.com
1181

Graduanda, Secretariado Executivo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Unioeste campus

Toledo. E-mail: silvanasecunioeste2015@hotmail.com
1182

Graduanda, Secretariado Executivo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Unioeste campus

Toledo. E-mail: giselenegri1@hotmail.com

prática dos estudantes em formação. Pensando nisto, em 2011 surge o projeto de extensão
“Secretariado Executivo – preparando para o 1º emprego” com os objetivos de: a) qualificar
jovens e adolescentes de entidades beneficentes de Toledo-PR para o ingresso e
manutenção no mercado de trabalho; b) oportunizar ao acadêmico de Secretariado
Executivo o envolvimento na vida social da comunidade, bem como o contato com a sala
de aula. Para atingir esses objetivos, o projeto oferta oficinas ministradas pelos acadêmicos
do Curso de Secretariado Executivo, aos sábados pela manhã, com o apoio de um
professor do curso. As oficinas são voltadas a temáticas importantes para a inserção e
manutenção de indivíduos no mercado de trabalho de maneira competitiva, tais como:
Currículo; Oratória; Entrevista; Informática

e Novas Tecnologias; Comunicação

Empresarial; Rotinas Secretariais: Postura profissional e Ética; Inglês Instrumental;
Liderança e Trabalho em Equipe; Funções administrativas e Atividades Comerciais e
Financeiras; e Empreendedorismo. Ocorre que até o ano de 2016 não se tinha alguém
específico para acompanhar, concomitantemente à realização dessas oficinas, a
efetividade do processo de ensino-aprendizado. No ano de 2016, por meio do Programa
Institucional de Bolsas de Extensão (PROEX, 2016), foi possível que um bolsista passasse
a dedicar tempo específico para o projeto a fim auxiliar os jovens e adolescentes
participantes do projeto a melhorarem sua capacidade de aprendizagem. Nesse sentido, o
objetivo deste resumo é apresentar as principais atividades do bolsista de extensão no
período de agosto de 2016 a junho de 2017. Primeiramente, o bolsista esteve presente em
todas as oficinas do projeto acompanhando o conteúdo, a metodologia e a comunicação
entre os ministrantes da oficina (acadêmicos do Curso de Secretariado Executivo) e
jovens/adolescentes participantes do projeto. Nesse tempo, o bolsista pode realizar
diversas atividades a fim de contribuir para a melhoria do processo de ensinoaprendizagem, entre elas: a) observação das possíveis dificuldades que alguns
participantes estavam tendo em relação ao conteúdo da oficina. Por exemplo, dúvidas e
perguntas específicas surgiam por parte dos adolescentes, muitas vezes não sendo
sanadas por completo; b) observação de falhas de comunicação entre ministrantes e
participantes. Em função da timidez, por exemplo, alguns adolescentes em nenhum

momento se comunicavam, mas não conseguiam realizar atividades propostas; c)
diagnóstico da não suficiência de atividades práticas para a fixação do conteúdo. Por vezes
em função da falta de tempo, não era possível a realização e/ou correção de atividades
importantes para que o conteúdo fosse praticado ou fixado. Diante dessas e outras
observações, algumas atividades foram realizadas pelo bolsista, a saber: realização de
conversas individuais e informais com os participantes, a fim de buscar maior interação dos
participantes;

aplicação

de

questionários

que

avaliassem

a

satisfação

dos

adolescentes/jovens com o conteúdo e com os ministrantes; elaboração e envio de material
complementar aos participantes, tais como: leituras, atividades práticas, dicas, entre outros;
avaliação do processo de ensino-aprendizado, a partir de questionário com questões sobre
a metodologia e o conteúdo aplicados pelos ministrantes. Com essas e outras atividades a
serem ainda realizadas, espera-se contribuir para a melhoria do processo ensinoaprendizagem e do desempenho das oficinas do projeto, auxiliando na maior acumulação
de conhecimento pelos participantes, além de facilitar a inserção e manutenção desses
participantes no mercado de trabalho.
Forma(s) de contato com a ação
www.secretariadounioeste.com; sebkeila@hotmail.com; (45) 99926-0373.
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O USO DA FERRAMENTA 5W2H POR EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO DE
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – APLICAÇÃO DO PROGRAMA BOM NEGÓCIO PARANÁ
– FOZ DO IGUAÇU
Rosely Candida Sobral1183 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Vania Marques 1184, Renato Apel 1185, Valdir Serafim Junior 1186
Área Temática: (Trabalho)
Linha de Extensão: (14 - Empreendedorismo)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: Ferramenta de análise; Empreendedorismo; 5W2H.

Resumo
O programa Bom Negócio Paraná tem como objetivo qualificar e direcionar
empreendedores a fim de ampliar a economia dos municípios onde atua, mediante
articulação de ações com setores estratégicos da sociedade, fomentando a criação de
novas oportunidades de empregos, aumento da renda familiar e qualidade de vida da
população.
A 5W2H é ferramenta de análise desenvolvida no Japão para simplificar o
planejamento de quaisquer atividades, ou seja, trata- se verdadeiramente de uma “Chek
list” de procedimentos específicos, que necessitam ser elaboradas com rigoroso critério, de
forma clara e eficiente por todos os envolvidos no projeto. A 5W2h são 7 diretrizes que
quando bem especificadas suprimem quaisquer dilemas que possam surgir durante o
processo ou atividades, que são elas W: What (o que será feito?) – Why (por que será
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feito?) – Where (onde será feito?) – When (quando?) – Who (por quem será feito?) 2H: How
(como será feito?) – How much (quanto vai custar?).
Para melhor entendimento dos empreendedores sobre o uso dessa ferramenta, foi
aplicado um teste com a turma de São Miguel do Iguaçu através de exercícios realizados
durante os encontros que ocorrem entre os meses de abril e maio de 2017. Os
empreendedores puderam constatar que o 5W2H é uma ferramenta ideal para quem
almeja agilidade no planejamento, na execução e principalmente no controle das atividades
da empresa.
O empreendedor muitas vezes tem uma ideia muito clara sobre o seu produto,
serviço ou negócio, ou ainda de uma atividade que pretende empreender. Tem as pessoas
corretas, a motivação, recursos e até um plano estratégico, mas a realização deste plano é
repleta de desafios e de dúvidas. Ainda que o empreendedor seja o único responsável pelo
projeto, quando responder às sete questões terá mais clareza a respeito de como proceder,
de qual o melhor caminho para se atingir o objetivo.
Na prática, os empreendedores vivenciaram isso e a intenção é que levem para suas
empresas e de alguma forma reflitam e apliquem de maneira a auxiliá-lo em suas decisões
empresariais.
Sendo assim, quando implementada de forma clara e sucinta consegue-se avaliar
corretamente os riscos e oportunidades do empreendimento. Logo, representa uma
surpreendente economia de tempo e recursos, ou seja, atribuição estratégica de recursos
humanos, o monitoramento de prazos, contenção de orçamento deixa o projeto mais
preciso, sem perder a fácil acessibilidade de informações, pois cada colaborador envolvido
no projeto compreenderá especificamente o que fazer, quando fazer, onde fazer, de que
forma fazer e assim por diante.
Podemos concluir que o uso da ferramenta 5W2H é importante quando a empresa
deseja executar tarefas com mais eficiência e agilidade, aumentando assim, a produtividade
como um todo. Isso favorece o aumento da lucratividade, da carteira de clientes, torna
possível o planejamento de mídias sociais, o planejamento da redução de custos de uma

empresa e é possível, inclusive, definir a estratégia de vendas de curto e médio prazos. É
um importante aliado frente às novas exigências do mercado globalizado e competitivo.

Forma(s) de contato com a ação:

Equipe Bom Negócio Paraná - Núcleo Foz do Iguaçu
Laboratório de Contábeis - UNIOESTE Foz do Iguaçu
Tel.: (45) 3576-8119
Facebook: https://www.facebook.com/bomnegocioprfoz
E-mail: consultores.nucleofoz@gmail.com
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta das 08:00 as 12:00 – 13:00 as 18 horas
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OFICINA MONTAGEM NOS CAMPI DA UNIOESTE
Foz do Iguaçu: nos dias 14 a 16 de setembro de 2016
Toledo: nos dias 07 a 09 de dezembro de 2016

Neuri Luis Mossmann¹ - coordenador da atividade
Área Temática: Cultura
Linha de Extensão: Artes Cênicas
Palavras-chaves: teatro; montagem; plateia

Resumo
A Oficina Montagem nos Campi da Unioeste, através da Pró-Reitoria de Extensão,
reuniu pessoas da comunidade acadêmica e externa para falar de “teatro” no sentido de
espaço-físico, movimento e linguagem. Utilizamos textos, sons, imagens em vídeos e
fotografias no processo de criação das cenas. No terceiro dia da oficina foi apresentado o
resultado. Essa produção potencializou criadores cênicos e objetivou a formação de um
movimento artístico, valorizando espaços que poderão servir de palco e galerias para
exposições e instalações nos campi.
O Teatro-montagem propõe momentos de intensa criação e produção. Sugere um
efeito cênico, que consequentemente, é levado para um espaço e apresentado a uma
plateia. Esse trabalho gera pesquisa, leituras e observações, que são experimentadas na
composição das cenas. Pode-se considerar um movimento artístico que inspira e/ou
fortalece um debate permanente na Universidade, com a proposta de despertar num
coletivo uma visão mais crítica da Arte, visualizando e concretizando uma relação mais
humana e criativa.
No campus de Toledo, trouxemos o público para dentro da cena e ocupamos um
prédio em construção, mas a cena já estava acontecendo nos corredores e salas de aula
com a intenção de conduzir o público ao espaço ocupado pelos atores e projeções nas
paredes da construção. No campus de Foz do Iguaçu, estendemos um imenso pano na

grama e rolamos nele com vestidos de noiva, remanescentes do TUCCA – Teatro
Universitário do campus de cascavel, que passearam pelas Oficinas Montagens de
setembro e dezembro de 2016.
Foi possível, através da Oficina-montagem, visualizar novas formas de linguagens
para um processo cênico. Bertold Brecht (1981, p 46) dizia que “ a realidade por mais
completa que seja, precisa ser “figurada” pela linguagem da Arte”.

Forma(s) de contato com a ação

E-mail: extensao@unioeste.br | (45) 3220-3109
Referências

BARBA, Eugênio. Além das Ilhas Flutuantes. Trad. Luiz Otávio Burnier. São Paulo,
Ed. Hucitec, 1991.
COHEN, Renato. Performance Como Linguagem. São Paulo: Perspectiva, 1989.
COURTNEY, Richard. Jogo, Teatro & Pensamento. São Paulo. Editora Perspectiva,
1980.
DINIZ, Alai Garcia. Augusto Boal no Brasil e suas Marcas na Contemporaneidade.
Revista Teatro Nº26. Universidade Federal de Santa Catarina / PVS UNILA, 2013.
GUENOUN, Denis. O Teatro é Necessário? Tradução: Fátima Saadi. São Paulo:
Perspectiva, 2004.
GROTOWSKI, Jerzy. Em busca de um Teatro Pobre. Rio de janeiro, Civilização
Brasileira, 1987.
KUSNET, Eugênio. Ator e Método. Rio de janeiro, MINC – INACEM, 1987.
LEHMANN, Hans-Thies. Teatro Pós-dramático. Tradução: Pedro Sussekind. São
Paulo: Cosak Naify, 2007.
PEIXOTO, Fernando. Brecht: Uma Introdução ao Teatro Dialético / Fernando
Peixoto. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
SZONDI, Peter. Teoria do Drama Moderno [1880 - 1950]. São Paulo: Cosac & Naify
Edições, 2001.

__________________________________________
¹ Filósofo, ator e encenador. Assessor da Pró-reitoria de extensão. Atuou e dirigiu
nas “Oficinas culturais” nos Bairros São José e Porto do Capim em João Pessoa/PB.
Montou Beckett na PIC – Penitenciária Industrial de Cascavel e Brecht na Unioeste; tem
participação em projetos artísticos nos Assentamentos do MST; dirigiu o projeto “Teatro nos
Becos, ruas e janelas” nas margens do Rio Jaguaribe/PB.

OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DA
DEFESA CIVIL (SIG-DC) NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL (12ª CORPDEC).
Juliano Andres 1187 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Elvis Rabuske Hendges 1188, Marcos Anselmo Gross dos Santos 1189
Fabiano André Marion 1190

Área Temática: (Meio Ambiente)
Linha de Extensão: (Questões Ambientais)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: SIG-DC; Ocorrências de Desastres; Defesa Civil.
Resumo
Os desastres naturais, tecnológicos ou mistos que ocorrem na microrregião de
Francisco Beltrão são gerenciados pela 12ª CORPDEC (Coordenadoria Regional de
Proteção e Defesa Civil), com a colaboração das coordenadorias municipais de Defesa
Civil. Atualmente, esse gerenciamento é realizado a partir o SIS-DC (Sistema de Defesa
Civil do Estado do Paraná), onde são armazenados, gerenciados e recuperados todos os
dados. O SIS-DC, porém, não armazena as informações espaciais de georreferenciamento
e extensão dos desastres. Nesse sentido, a Casa Militar do Paraná está desenvolvendo e
implantado o SIG-DC, um Sistema de Informações Geográficas da Defesa Civil, que visa
solucionar essas questões. Porém, os coordenadores municipais não possuem o
conhecimento necessário sobre SIG e buscaram apoio junto à professores do curso de
Geografia da UNIOESTE-FBE para operacionalizar esse sistema. Desse modo, o objetivo
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geral desse projeto de extensão é operacionalizar o Sistema de Informações Geográficas
da Defesa Civil (SIG-DC) na 12ª Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (12ª
CORPDEC). Os objetivos específicos são desenvolver e compartilhar experiências em
torno do SIG-DC; compartilhar dados de ocorrências de desastres entre os setores da
Defesa Civil regional; e elaborar um banco de dados georreferenciado das ocorrências de
desastres da microrregião de Francisco Beltrão. As etapas metodológicas previstas são: 1)
Instalação da plataforma SIG-DC; 2) Treinamento e troca de experiências no uso
operacional do SIG-DC; 3) Alimentação do SIG-DC com dados georreferenciados; 4)
Elaboração e análise de mapas de desastres; 5) Disponibilização de dados e mapas dos
desastres da região. Como contribuições, o desenvolvimento desse projeto irá proporcionar
o armazenamento, gerenciamento e recuperação das informações sobre desastres com
maior precisão espacial, beneficiando as 254.000 pessoas que moram na microrregião de
Francisco Beltrão. Cabe ressaltar que o projeto está em andamento, com o cumprimento
parcial das três primeiras etapas: instalação da plataforma SIG-DC na sala de controle da
12ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil e no Laboratório de
Geoprocessamento da UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão; desenvolvimento de
treinamentos e troca de experiências no uso operacional do SIG-DC entre os
coordenadores municipais, os professores e os alunos do curso de Geografia da
UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão; e alimentação do SIG-DC com dados
georreferenciados de ocorrências de desastres naturais, tecnológicos e mistos. Espera-se
a conclusão de todas as etapas até julho de 2018, prazo final que foi previsto para a
execução do projeto.
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ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA COM GRUPOS DE PACIENTES BARIÁTRICOS
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Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Psicologia; Grupos; Cirurgia Bariátrica.
Resumo
O trabalho é fruto do acompanhamento e orientação de pacientes adultos bariátricos
para realização da cirurgia, que buscam uma qualidade de vida.
Sendo realizado pelos acadêmicos do 6º e 8º período do curso de Psicologia. O
objetivo do trabalho é apresentar modelos distintos de procedimento de orientação com
pacientes bariátricos em busca da cirurgia. A metodologia do processo pré-cirúrgico e
preparatório foi realizado com uma equipe multidisciplinar incluindo psicólogos,
nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos cirurgiões bariátricos e assistentes
sociais.
A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido
adiposo no organismo. Devido a necessidade de uma intervenção mais eficaz na condução
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clínica de obesos graves, a indicação das operações bariátricas vem crescendo nos dias
atuais. Sendo candidatos ao tratamento cirúrgico pacientes com o IMC maior que 40 kg/m2
ou com IMC superior a 35 kg/m2 associado a comorbidade tais como apneia do sono,
diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemias e dificuldades de locomoção,
entre outras de difícil manejo clínico.
No projeto anterior de intervenção em práticas grupais com adultos bariátricos, a
orientação era realizada de acordo com a demanda dos grupos objetivando o êxito no pósoperatório, mostrando a dimensão da cirurgia, auxiliando na mudança de comportamento
e hábitos alimentares objetivando uma vida saudável, o trabalho de liberação dos pacientes
para a realização da cirurgia, era feito no momento em que a equipe multidisciplinar
percebia a evolução dos pacientes, onde os mesmos eram liberados para o procedimento
cirúrgico. No modelo atual, o procedimento passou a ser realizado em três meses com cada
grupo, sendo que antes da chegada ao grupo, é solicitado uma lista de exames que deverão
ser feitos para o pré-cirúrgico como dieta pré-operatória, acompanhamento fisioterápico,
nutricional e acompanhamento psicológico. Os pacientes são avaliados pela equipe durante
os três meses, mantendo o mesmo objetivo do primeiro modelo de intervenção, entretanto
a equipe multidisciplinar, avalia ainda de forma individual cada paciente, e para aqueles
pacientes que são considerados inaptos para a cirurgia não são liberados, são
encaminhados para um grupo na qual participam de um novo acompanhamento e
orientação para que haja a mudança de comportamento.
Foram encontradas algumas dificuldades durante o acompanhamento psicológico,
tais como resistência sendo essa uma característica dos pacientes candidatos a cirurgia
bariátrica. Há perfis resistentes a mudança de hábitos, não obtendo resultados visíveis, que
seria a perda de peso. Foi necessária adaptação por parte dos acadêmicos buscando
entender a demanda especifica e individual, saber lidar com as dificuldades encontradas,
com a redução de três meses no acompanhamento mantendo a eficácia do sistema anterior
de atendimentos. Ao longo dos atendimentos neste novo modelo, os estagiários tiveram
que aprender a lidar com as frustrações, pois alguns temas e dinâmicas abordadas em um
grupo o resultado obtido era o desejado e com o outro não. Com isso as supervisões

realizadas semanalmente após acompanhamento aos pacientes foram fundamentais, pois
os relatos e angustias trazidos pelos estagiários eram detectados, fazendo com que os
erros fossem percebidos. Nos dois modelos de intervenção apresentados, percebe-se por
meio de feedbacks dos participantes a importância do acompanhamento psicológico, tendo
como resultado a mudança comportamental e hábitos alimentares, verificado através das
fichas de evolução individual de cada paciente resultando em perda de peso semanal,
demonstrando efetivação e êxito tanto pré-operatório quanto no pós-operatório.
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PERFIL DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIOS JUVENIS DE 15 A 24 ANOS
OCORRIDOS EM FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ, 2008 A 2014.
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Participante: Jaqueline Priscila da Luz Melo 1196

Área Temática: saúde
Linha de Extensão: saúde humana
Modalidade: pôster
Palavras-chave: violência; homicídio; adulto jovem.

Resumo
A violência é atualmente observada e identificada em diversos ambientes. Entre as
diversas formas que se expressa, se destaca o homicídio, que é um ato terrível e com um
enorme impacto social, pois ele faz com que a vitima não atinja o tempo de vida esperado,
tornando-se um indicador da incapacidade da sociedade em relação ao desenvolvimento
de estratégias e mecanismos não letais para a resolução de conflitos (COSTA; TRINDADE;
SANTOS, 2014) Em relação aos homicídios, é importante considerar dois principais
aspectos: o primeiro é que essas mortes atingem desproporcionalmente o grupo de
adolescentes e adultos jovens, o segundo aspecto é que as taxas mais altas de homicídios
são encontradas nos grupos com condições socioeconômicas mais desfavoráveis
(GAWRYSZEWSKI; COSTA, 2005). Levando-se em consideração essas informações, a
presente pesquisa objetivou obter o perfil das vítimas de homicídios juvenis de 15 a 24 anos
e identificar as áreas geográficas de maior risco de ocorrência de homicídio juvenil no
município de Foz do Iguaçu-PR, no período de 2008 a 2014. Os dados utilizados foram
obtidos no Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) da Vigilância Epidemiológica de
Foz do Iguaçu-PR. Para a caracterização do perfil das vítimas de homicídios, foi
considerada a idade, escolaridade, sexo, cor e estado civil. A seleção dos casos de
homicídio seguiu a Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças
e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) (Centro Brasileiro de Classificação de
Doenças, 2017), sendo selecionados os códigos X85 a Y09. No período de 2008 a 2014,
ocorreram 613 casos de homicídios juvenis registrados em Foz do Iguaçu-PR. Os anos que
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tiveram o maior número de homicídios foi 2008 com 201 (32,8%) casos, seguido de 2009
com 90 (14,7%) casos. Do total de casos, 577 (94,1 %) eram indivíduos do sexo masculino,
com predomínio da raça branca (61,3%). Quanto ao estado civil, houve predomínio do
homicídio de indivíduos solteiros (95,7%), com predominância do ensino médio (50,9%).
Constatou-se que, no que se refere aos tipos de agressão, ocorreu predomínio de agressão
por disparo de ‘outra arma de fogo’ ou de ‘arma não especificada’ (89,3%), seguido de
agressão por meio de objeto cortante ou penetrante (5,8%). O local de ocorrência que
predominou foi a via pública (56,4%). Constatou-se que os bairros que apresentaram o
maior número absoluto de homicídios juvenis no período foram: Vila A (8,0%) seguida do
jardim Polo Centro (4,9%), Vila C (4,7%), Portal da Foz (3,7%), Três lagoas (3,7%) e
Morumbi II (3,3%). Conclui-se que o número de homicídios que ocorreu nesse período é
alta em relação a outras regiões do país, constituindo um dado preocupante e indicando a
necessidade de ações contínuas de prevenção envolvendo esse público, para redução no
número de homicídios no município.
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PERSPECTIVAS TEÓRICO-METODOLÓGICO PARA A FORMAÇÃO HUMANA
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Linha de Extensão: Formação de professores
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: formação humana integral,
Princípios teórico-metodológicos, interdisciplinaridade.

Resumo
Este trabalho aborda a temática sobre formação humana integral, com base no
projeto de intervenção pedagógica, do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE),
intitulado “Perspectivas teórico-metodológicas para a formação humana integral” que tem
como finalidade principal, discutir com os professores as perspectivas teóricometodológicas a partir dos fundamentos da formação humana integral politécnica. O
principal objetivo do projeto foi o de construir com os professores algumas reflexões e
possibilidades teórico-práticas para o trabalho do docente com os jovens do curso técnico
integrado em Agropecuária do Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Augusto Colombo, a
partir da perspectiva de formação integral. O ponto de partida foi o trabalho com os alunos
para o levantamento de dados sobre a integração e fragmentação do conhecimento, uma
vez que são sujeitos do processo de ensino aprendizagem. A juventude é outro aspecto
relevante deste trabalho, pois o sujeito do ensino médio integrado é um sujeito histórico e
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agente de seu conhecimento integrado ao trabalho. Percebeu-se a necessidade de
dinâmicas de ensino mais atraentes e condizentes com seu papel de trabalhador e/ou de
busca de profissionalização. Organizamos sugestões de atividades utilizando as
tecnologias educacionais e de acordo com os fundamentos dos estudos realizados no
projeto. Espera-se que o estudo e a análise dos princípios (trabalho, tecnologia, cultura e
ciência) da formação humana integral , assim como as reflexões sobre a prática docente
por meio dos Planos de Trabalho Docente, tenham proporcionado reflexões sobre a
intervenção didática, a dinamicidade dos professores e alunos participantes e a mudança
de práticas fragmentadas que ocorrem dentro do curso Técnico em Agropecuária.
Verificamos que muitos professores conseguem integrar conteúdos dentro da proposta do
curso; que a tecnologia educacional chamou a atenção dos alunos para uma prática
transformadora dentro do curso.
As produções dos alunos mostram que a vivência dentro do Colégio Agrícola os transforma, devido a
convivência e as relações humanas que se estabelecem cotidianamente. Sendo que a metodologia utilizada
pelos professores, permitem aos alunos perceberem a integração dos conteúdos, principalemtne nas
disciplinas de formação específica.
Os professores perceberam que a formação humana integral e o seu trabalho podem ocorrer de maneira
dentro de suas disciplinas. O estudo desse tema os fez perceber que o jovem que está na escola hoje, está
em transformação continua e as mudanças metodológicas são necessárias para o desenvolvimento do
processo de enisno e aprendizagem.
As tecnologias educacionais são o um dos caminhos para essa mudança e para a aproximação do aluno
no curso técnico integrado.
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PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS DE UM PROGRAMA
EXTENSÃO
Sheila Karina Lüders Meza 1199
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Área Temática: (Saúde)
Linha de Extensão: (Promoção da Saúde e Qualidade de vida)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: Plantas medicinais, conhecimento popular, qualidade de
vida.

Resumo
Apesar do avanço da industria farmacêutica, populações de baixa renda e com difícil
acesso a atenção básica a saúde utilizam as plantas medicinais como terapia para diversos
sintomas. O baixo custo e a facilidade na obtenção contribuem para a sua empregabilidade
em diversos casos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define planta medicinal como
“todo e qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que possam ser
utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semissintéticos”. A
tradição familiar está diretamente ligada ao uso frequente das plantas medicinais, visto que,
as informações transmitidas, na maioria das vezes de forma oral, passam de pais para
filhos e são consideradas por eles de extrema confiança.
Este trabalho de campo teve como objetivo realizar um levantamento das principais
plantas utilizadas com fins terapêuticos pelos usuários do Programa Re-vivendo a Saúde Os Benefícios da Naturopatia, além de docentes, discentes e servidores da Universidade
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Estadual do Oeste do Paraná campus Cascavel. Objetivou-se ainda a realização de um
material informativo com dados sobre o uso adequado das plantas mais citadas. Realizouse 50 entrevistas em abril de 2017 através de um questionário semi-estruturado com
participantes selecionados de forma aleatória. No total foram citadas 26 espécies de
plantas, sendo as mais utilizadas: Camomila (Chamomilla recutita L.), Hortelã (Mentha
piperita L.), Macela (Achyrocline satureioides), Boldo (Peumus boldus Molina) e Erva
Cidreira (Lippia alba Mill.) além de 30 propriedades terapêuticas. Os entrevistados
mencionaram como motivo para o uso principalmente a tradição familiar. Constatou-se que
as plantas medicinais representam um método importante para a qualidade de vida dos
entrevistados, porém, ainda não há um uso racional. Diante do exposto, adverte-se sobre
as condições de utilização adequada, que vão desde a seleção das plantas até a
administração, sendo importantes também a escolha das partes utilizadas e forma correta
de preparo, uma vez que muitas plantas apresentam toxicidade podendo eventualmente
causar desconfortos aos usuários. A população de forma geral possui um julgamento
errôneo sobre as plantas medicinais, grande parte das pessoas acreditam que por serem
naturais, as plantas medicinais não causam efeitos tóxicos. Estudiosos acreditam que o uso
inadequado de produtos de origem vegetal, pode favorecer o aparecimento de problemas
graves quando há fatores de risco como contra indicações e uso simultâneo de outros
medicamentos.

Forma(s) de contato com a ação

Profª

Ms.

Sheila

Karina

Lüders

Meza

–

Tel.

(45)

3220-3173

E-mail:

sheila.meza@unioeste.br
Programa Re-Vivendo à Saúde – Os benefícios da naturopatia E-mail:
cascavel.revivendo@unioeste.br Tel. (45) 3220-3173

Endereço Eletrônico:

http://www5.unioeste.br/portal/proex/programas/re-vivendo-a-saude/oprograma/apresentacao

Referências
JUNIOR, Valdir Veiga; PINTO, Angelo. Plantas medicinais: cura segura?. Quim.
Nova, v. 28, n. 3, p. 519-528, 2005.
SILVEIRA, Patrícia Fernandes da; BANDEIRA, Mary Anny Medeiros; ARRAIS, Paulo
Sérgio Dourado. Farmacovigilância e reações adversas às plantas medicinais e
fitoterápicos: uma realidade. Revista brasileira de farmacognosia, v. 18, n. 4, p. 618-626,
2008.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS COM CRIANÇAS
Márcia Regina Silvério Santana Barbosa Mendes 1201, Maycon Hoffmann
Cheffer1202, Marcielle Cândido Parolin3, Mateus Schmitz Ramalho de Oliveira4, Rodrigo
Luis Vogt5

Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Acidentes por quedas; Traumas; Acidentes domésticos.

Introdução:
Acidente, por definição é algo ocasional, fora do esperado. Quando se refere a
crianças, a maioria deles podem ser evitados com medidas práticas prudenciais e simples
rotineiras, desde supervisão em parquinhos até utilização de roupas adequadas. Objetivo:
desenvolver material onde alunos de enfermagem do curso técnico de enfermagem do
Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boareto Netto e a equipe do Alojamento
Conjunto Pediátrico do HUOP possam orientar crianças, adolescentes e familiares sobre a
prevenção de acidentes domésticos infantis em prol das crianças. Metodologia: busca de
referencial teórico com imagens ilustrativas. O conteúdo tratou: Prevenção de quedas com
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orientações para a utilização de equipamentos de proteção quando andar de bicicleta,
patins, skate, uso de rodinhas alternativas nas laterais da bicicleta, uso de grades ou redes
de proteção nas janelas, varandas e sacadas, evitar a presença de móveis próximos as
janelas ou sacadas que não tenham proteção, evitando assim que as crianças subam, bem
como, não permitir que crianças subam em móveis, cuidados com brincadeiras de pular em
cama ou sofás, em casos de balanços sempre manter um adulto por perto, procurar
equipamentos para cada idade e usar roupas adequadas. Prevenção de intoxicações e
contaminações: manter os produtos de limpeza, alvejantes, inseticidas, álcool, ceras,
fertilizantes e outros produtos tampados e guardados em armários altos e trancados,
escolher produtos que possuam trava de segurança na tampa da embalagem, não colocar
produtos de limpeza em garrafas de refrigerantes, manter recipientes de lixo sempre
tampados. Prevenção de acidentes de trânsito: nunca deixar crianças na rua sem a
supervisão de um adulto, acompanhar a criança à escola, ida e volta até 12 anos ou mais,
se necessário atravessar grandes avenidas, ao atravessar a rua segurar no punho da
criança, atravessar na faixa ou local seguro e sempre olhar para os dois lado antes de
atravessar a rua, caminhar sempre na calçada, próximo da parede, ficar atento ás garagens
dos imóveis na rua, não permitir que as crianças andem com bicicleta em locais de trânsito
de veículos. Prevenção de queimaduras: não permitir que as crianças entrem na cozinha
enquanto alguém estiver cozinhando, não segurar a criança no colo enquanto estiver
cozinhando, manter as crianças longe do forno, manter as panelas nas bocas de trás do
fogão, com os cabos voltados dentro ou centro do fogão, não permitir que as crianças
brinquem com fósforos, acendedores, isqueiros e outros objetos que produzam chamas,
controlar a temperatura da água na hora do banho, não expor a criança por muito tempo ao
sol, sempre usar protetor solar e proteção na cabeça. Prevenção de acidentes com
equipamentos rurais: não transportar crianças em tratores ou quaisquer maquinários
agrícolas. Prevenção de acidentes por cabelos longos: Manter cabelos longos presos
evitando que se unam a objetos, ou sejam sugados pelo ralo da piscina. Prevenção de
acidentes no ambiente escolar: manter as traves de futebol fixas evitando que caiam
sobre as crianças, não permitir que crianças menores joguem futebol com crianças maiores,

supervisionar constantemente as crianças no parquinho/playground de diversão.
Conclusão:
A orientação sobre os riscos existentes com acidentes domésticos em crianças é de
extrema grandeza uma vez que esses acidentes podem ser evitados, livrando assim a
família e as crianças de traumas graves e até mesmo sequelas irreversíveis. Mediante tal
problemática o presente material teórico foi transformado em cartilha ilustrativa para que
alunos do curso técnico de enfermagem do CEEP e funcionários do ACP do HUOP possam
utiliza-la como um recurso didático na orientação e prevenção de acidentes domésticos
com crianças, adolescentes e seus acompanhantes durante o período que se encontram
internados no ACP do HUOP.
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PRODUÇÃO DE SABONETES ARTESANAIS NO CENTRO DE REVITALIZAÇÃO
DA TERCEIRA IDADE (CERTI)
Olga Maria Ritter 1203 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Gracieli Fernanda Pazdiora1204, Julia Caroline Mansano Willig1205

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Atividade não cadastrada na extensão
Modalidade: (Pôster/ApresentaçãoCultural)
Palavras-chave: PET, química, minicurso, saponificação.

Resumo
O Programa de Educação Tutorial (PET) tem como objetivo geral melhorar o
processo de ensino-aprendizagem junto aos acadêmicos, ampliando a qualificação dos
mesmos, integrando as dimensões sociais, conceituais e experimentais. Além de
melhorar significativamente o desenvolvimento coletivo e crítico do acadêmico. O PET
trabalha com três vertentes: o ensino, a pesquisa e a extensão. Desta maneira, o grupo
visa realizar atividades facilitam o aprendizado e melhoram a sedimentação de conteúdos.
Dentre estas, encaixa-se a atividade de extensão a qual é um processo interdisciplinar,
educativo, cultural e científico, que tem como base a interação entre a Universidade e a
Sociedade.
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Deste modo, no ano de 2016 o grupo do Programa de Educação Tutorial de
Química (PETq) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná campus Toledo, realizou
um minicurso cujo o tema foi sabonetes artesanais em parceria com o Centro de
Revitalização da Terceira Idade (CERTI). Este o qual tem como objetivo a busca pela
qualidade de vida aos idosos por meio de atividades culturais, educacionais, físicas,
sociais, lazer e atendimentos especializados (Projeto do CERTI, 2007).
O minicurso com o tema de sabonetes foi escolhido, pois está intimamente ligado ao
dia a dia dos idosos e conectado com os conhecimentos químicos. Por isso é necessário
instruir os idosos das diferentes formas de produção de sabonetes e com os cuidados
necessários durante a fabricação dos mesmos e também dos sabões.
Sendo assim, o mesmo constituiu-se em uma abordagem histórica com informações
e curiosidades a respeito dos sabonetes artesanais. Logo após, entregou-se a cada
participante um questionário contendo as seguintes perguntas: 1) Você já fez sabão?
Como? Quais os cuidados foram tomados? 2) Já preparou outros tipos de produtos de
limpeza? Quais? Posteriormente, os participantes produziram os sabonetes sob supervisão
dos petianos. Ao término do minicurso entregou-se uma receita de sabão de álcool e de
sabonete líquido. Para a análise dos dados, os questionários foram enumerados de forma
aleatória para que durante os resultados os participantes fossem identificados em suas
respostas, sendo P01 o primeiro questionário enumerado e assim sucessivamente.
O número total de participantes foi 17, com idade entre 55 e 78 anos. Destes, 53%
já produziram algum tipo de sabão ou sabonete, porém nem todos que já o fizeram
preveniram-se de algum modo. Os participantes P02 e P14 disseram que produziram o
sabão utilizando máscara em local arejado e longe do fogo. Outro participante (P06),
afirmou não ferver a água utilizada para produzir o sabão, o que foi recomendado aos
demais participantes durante o minicurso, já que a reação formada entre a água aquecida
com hidróxido de sódio (soda cáustica) pode causar queimaduras graves.
A realização do minicurso proporcionou aos integrantes do CERTI e aos petianos
uma troca de conhecimentos populares e científicos. Os participantes do minicurso
ampliaram seus conhecimentos sobre o tema abordado e associaram a química com o

cotidiano, conseguindo instruir os membros do CERTI a produzirem sabonetes de forma
mais segura. Aos petianos, o minicurso proporcionou a interação com as pessoas da
terceira idade e fomentou a oralidade e o trabalho em equipe.
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PROGRAMA DE LÍNGUAS: PEL/TOO
Maura Bernardon1206 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: César Augusto Battisti 1207, Dari José Klein 1208, Rodrigo Smaha
Lopes1209, Talia Ferreira Biega1210, Samantha Frohlich 1211, Maria Damke Anschau
Röehrs1212,
Eva Elenita Magalhães Ferreira Marangon 1213

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Língua Estrangeira Moderna
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: programa; ensino; línguas.
Resumo
O Programa de Línguas – PEL/TOO é um programa de extensão com atuação ampla
e variada no âmbito do ensino de línguas, nos moldes de programas de línguas já
existentes. No campus de Toledo, ele pretende fazer frente à inexistência de cursos de
graduação de Letras, afora a oferta de língua inglesa e língua espanhola no Curso de
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Secretariado Executivo e as demandas dos Programas de Pós-Graduação, cada vez mais
exigentes no conhecimento de línguas estrangeiras, seja para suas pesquisas, seja para a
realização de estágios no exterior (como o doutorado sanduíche), seja para a publicação
de artigos em revistas estrangeiras, bem como os anseios da comunidade interna e externa
quanto à aprendizagem de línguas estrangeiras e ao seu exercício. O objetivo geral é
promover o intercâmbio cultural e histórico da cultura brasileira e de culturas estrangeiras,
para a comunidade externa e interna à UNIOESTE. E, embora não haja curso de Letras
que lhe de suporte, os proponentes (tanto órgãos quanto equipe) têm experiências no
âmbito das atividades propostas, tendo sido já ofertadas por eles atividades desse gênero.
As ações possuem embasamento teórico nas áreas de Linguística Aplicada, Ensino de
Línguas Estrangeiras e Estudos da Tradução. O programa se constitui, neste momento, de
três atividades, uma na forma de projeto e duas na forma de prestação de serviço, todas
elas intercaladas e com objetivos comuns. A aplicação de exames de proficiência na leitura
de textos em línguas estrangeiras para alunos de Pós-Graduação, a oferta de cursos de
línguas em diferentes modalidades e a tradução de resumos em língua inglesa. Os
procedimentos metodológicos são adequados às características de cada modalidade de
atividade: a) cursos para fins diversificados em cada língua, ofertados de acordo com a
demanda e a capacidade do PEL/TOO. Os ministrantes são profissionais com experiência
e proficiência comprovadas, oriundas da comunidade interna ou externa. Os materiais
didáticos são selecionados pela equipe do Programa e adquiridos pelos participantes; b)
exames de proficiência em Línguas Estrangeiras Modernas. Os exames são elaborados e
aplicados por membros do Programa, semestralmente, na língua inglesa e espanhola; c)
tradução de resumos em língua inglesa. A tradução é realizada por profissional contratado
para esta finalidade. Com essas ações iniciais, espera-se suprir carências no campus de
Toledo na área de línguas, além de possibilitar a intervenção da Universidade na
comunidade em geral.
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PROJETO DE EXTENSÃO FILHOS PREDILETOS
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Freytag³, Francielle Cechin³, Gabriela Fernandes Leite³, Gabriela Modanes Prior³, Gabriela
Possan³, Gustavo Henrique Gomes da Silva³, Heloisa Werlang³, Isabella Pratto³, João
Paulo Lopes Bassi³, Julia Cavalca Massoni³, Karine Rosa³, Leonardo Alberto Periollo
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Bullmann³, Maria Stefania Bantle³, Mariana Lena Sassi³, Mauricio Felippe Novo³, Mateus
Diego Pavelski³, Monica Patrícia Feiber³, Milena Filippini Knecht³, Myllena Marrahylla³,
Naiara S. Sales³, Nayara Borba Weirich³, Patrícia Bottega³, Sandy Caroline Padilha³, Taise
Brixner³, Taline Izabela Benini de Lima³, Thais Caroline Zarate³, Thaíse Ferrari³, Tuane
Mertz³, Vanessa Rafaela Bonamigo³, Victor Miguel Gonçalves Silva³, Victor Patrick
Oenning³, Vinicius Marchiori³
Área Temática: Ciências da Saúde
Linha de Extensão: Saúde
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: clínica integrada; odontologia; dependentes químicos.

Resumo
O “Projeto Filhos Prediletos” tem o principal objetivo de colaborar na recuperação da
autoestima de indivíduos em processo de recuperação de dependências químicas, da

“Fraternidade O Caminho". A “Fraternidade O Caminho" é uma instituição religiosa que
oferece, em Cascavel, tratamento para recuperação de dependentes químicos, os
chamados de “Filhos Prediletos”, através do regime de internato, tanto para mulheres, na
Fratérnita Nossa Senhora Auxiliadora, quanto masculino, na Fratérnita São Paulo da Cruz.
O atendimento dessas pessoas é feito na Clínica Odontológica da UNIOESTE – Campus
de Cascavel – e o tratamento envolve orientação de higiene bucal (buscando a prevenção
das doenças bucais/dentárias), diagnóstico de patologias, procedimentos restauradores,
curativos e reabilitadores, com a intenção de ajudar na reinserção dos mesmos na
sociedade. O projeto oportuniza a seus participantes (acadêmicos dos diversos anos) a
prática de atividades clínicas supervisionadas, desenvolvendo uma visão global de
planejamentos e tratamentos integrados, diagnosticando e executando procedimentos
odontológicos multidisciplinares, sempre sob orientação de docentes e mestrandos do
Curso de Odontologia. Para promover a saúde bucal aos pacientes, são desenvolvidas
atividades curativas e de orientação quanto à prevenção de patologias buco-dentárias,
abrangendo as diferentes especialidades da odontologia: odontologia preventiva,
estomatologia, dentística, endodontia, periodontia, prótese, cirurgia e implantodontia.
Portanto, com caráter transformador e curativo, o projeto justifica-se como coadjuvante no
processo de recuperação desses cidadãos.
¹Coordenador, Doutor, Odontologia, CCBS, campus Cascavel. E-mail:Christiangb@uol.com.br
²Acadêmica, Odontologia, CCBS, campus Cascavel. E-mail: pamela-f-sartori@hotmail.com

³Acadêmica(o), Odontologia, CCBS, campus Cascavel.
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PROJETO DE EXTENSÃO UNIOESTE NA COMUNIDADE – AGORA É QUE SÃO
ELAS.
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Área Temática Principal: Ciências Sociais Aplicadas
Área Temática Secundária: Educação
Linha de Extensão: Saúde
Modalidade: Pôster – Relato de experiência.
Palavras-chave: prevenção; promoção de saúde, projeto de extensão.

Resumo
A PNPS (Política Nacional de Promoção a Saúde), estabelece como objetivo
promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos de viver, ampliando a
potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde
decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.
Seguindo esse propósito, o Projeto Unioeste na Comunidade, tem como alguns de seus
objetivos promover saúde democraticamente, e levar prevenção e diagnóstico de doenças
por meio de eventos sociais. Nesse trabalho, descrevemos a participação do projeto no
Evento Agora é que são elas no dia 8 de março de 2016, realizado em parceria com a APP,
MST e Sinteoeste, em comemoração do Dia Internacional da Mulher. O evento ocorreu na
Praça Wilson Jofre, teve início às 08h30 e se estendeu até às 18h. A Unioeste contou com
a participação de uma equipe multiprofissional de 1 professora de Odontologia, 12

acadêmicos de Odontologia e 2 acadêmicos de Enfermagem. Considerando a importância
do diagnóstico precoce de doenças, foram realizados exames básicos que buscam
diagnosticar de forma rápida e simples doenças como obesidade, hipertensão, diabetes e
câncer bucal. A necessidade desses eventos foi reforçada, a medida de que alguns dos
participantes que foram atendidos não sabiam de suas

doenças devido

ao

desconhecimento acerca da mesma, por falta de tempo, ou, situação financeira que as
impedem de frequentar instituições médicas, fato que prejudica o diagnóstico precoce.
Foram beneficiadas 371 pessoas, sendo 284 mulheres e 87 homens. Orientação sobre
câncer bucal foi dada a 27 participantes, o Índice de Massa Corporal efetuado em 27
participantes, o teste de glicemia foi realizado em 163 participantes, a aferição da pressão
arterial em 154 participantes e foram agendadas 25 mamografias na UOPECCAN.
Concluímos que, além dos benefícios para a sociedade de um projeto de extensão, a troca
de experiências entre os acadêmicos e a mesma, propicia a melhor compreensão da
realidade dos envolvidos nestes eventos, com suas dificuldades específicas, bem como o
desempenho do papel social da Universidade junto à comunidade.
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Forma(s) de contato com a ação
Adriane de Castro Martinez
E-mail: adriane.martins@unioeste.br
Telefone: (45) 3220-5707
Site:

http://www5.unioeste.br/portal/proex/projetos-proex/unioeste-

comunidade/projeto
www.facebook.com/unioeste.comunidade
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PROJETO DIÁLOGOS
Eric Gustavo Cardin 1214 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Maria Tereza Pereira da Silva1215, Éverton Luís Gazola1216, Cíntia
Fiorotti Lima1217, Karine Dalla Costa1218

Área Temática: Ciências Humanas
Linha de Extensão: Direitos Humanos e Justiça
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: segurança pública; crime organizado; fronteiras.

Resumo
A primeira edição dos Diálogos visa discutir um tema pertinente ao Programa de PósGraduação em Ciências Sociais e, especificamente, aos pesquisadores vinculados ao
grupo de pesquisa “Fronteiras, Estado e Relações Sociais”. A atividade corresponde a
primeira ação de um grupo que vem se constituindo com o intuito de pesquisar as relações
de poder existentes entre os habitantes das regiões fronteiriças e os diferentes dispositivos
estatais presentes em tais regiões. Neste sentido, o universo de relações apreendidas pelas
discussões que circunscrevem o debate sobre segurança pública corresponde a um tema
efervescente nos municípios fronteiriços do Brasil. As representações que a violência
possui (KLEINSCHMITT, 2016) e os vínculos existentes com os diferentes fluxos
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fronteiriços (CARDIN, 2014) alimenta um imaginário comum nas diferentes mídias e no
senso comum de uma parte significativa da população brasileira, situação sintetizada na
ideia de que, supostamente, na “fronteira não haveria lei”. No intuito de problematizar tal
afirmação e, ao mesmo tempo, localizar os problemas de segurança pública da fronteira
em um contexto mais amplo, perpassando por políticas federais e pela possível presença
de organizações criminosas na região, a atividade visa criar um momento de diálogo entre
pesquisadores e agentes inseridos em posições estratégicas nos dispositivos de
segurança. Efetivamente, trata-se da primeira ocasião onde delegados da polícia federal e
um diretor do GAECO estarão na universidade para conversar sobre suas condições de
trabalho, sobre suas formas de atuação e sobre a realidade enfrentada nas regiões de
fronteira. Desta forma, um dos objetivos dos Diálogos é fomentar uma aproximação da
universidade a estes dispositivos, facilitando o acesso de pesquisadores a informações que
são do domínio de tais agentes. Para tanto, busca-se criar um momento de conversa e, ao
mesmo tempo, produzir fontes de pesquisa que possam contribuir em estudos que estão
sendo realizados na UNIOESTE.
Forma(s) de contato com a ação

Site: www.gpfronteras.com
E-mail: gpfronteras@gmail.com
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PROJETO HOTELARIA EM AÇÃO ECONOMIA DOMÉSTICA
Lavínia Raquel Martins de Martins 1219
Cristina Shiota1220, Isabel Cristina Corrêa da Silva1221

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Educação Profissional
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Treinamento; Economia Doméstica; Orçamento Familiar.
Resumo
O projeto “Hotelaria em Ação” visa à melhoria e aprimoramento da mão-de-obra da
comunidade de Foz do Iguaçu, trazendo um enriquecimento de conhecimento aos
participantes do curso e proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida, como, ainda,
melhores chances no mercado de trabalho. No mercado de trabalho da Hotelaria é exigido
do futuro profissional (acadêmicos da Unioeste) um conhecimento amplo nas atividades de
treinamento de pessoal e atendimento ao público, o que neste projeto de extensão é
administrado e realizado pelos acadêmicos. No ano de 2016 as atividades foram realizadas
em parceria com o CRAS-Norte (Centro de Referência de Assistência Social- Região Norte
de Foz do Iguaçu), onde se levou o treinamento do Curso Administradora da Casa, com
60% das disciplinas previstas no projeto; no ano de 2017 foi realizada parceria com a AFA
(Associação Fraternidade Aliança) na região Sul do município, no bairro Porto Meira, onde
já foi ministrada a primeira etapa do curso Administradoras da Casa com 50% das
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disciplinas propostas no projeto, deverá haver a segunda etapa no segundo semestre deste
ano.
Neste trabalho vamos especificar o módulo de Economia Doméstica e Orçamento
Familiar que abrange as aulas com noções de formas de economia, meio ambiente e
levantamento dos ganhos e gastos da família dos participantes do projeto.
Para se ter um futuro financeiro seguro se depende de um bom uso do dinheiro, de
forma a estar sempre prevenido para quando surgir um gasto inesperado ou uma
emergência. Fazer um planejamento é simples, mas precisa de tempo e de organização.
O melhor jeito de se fazer isso é elaborando um orçamento que mostre as receitas
e as despesas que vão acontecer em um determinado período.
Foi conversado e elaborado com as participantes os tipos de gastos que suas
famílias tem durante o mês, organizando e determinando os percentuais de cada tipo de
despesa doméstica em relação as receitas (salário) da família.
Conforme a apostila da SICOOB COFAL (2012), as despesas podem se apresentar
como:
Despesas fixas (frequentes): São, normalmente, realizadas uma ou várias vezes ao
mês, como, por exemplo, as despesas com telefone, luz, supermercado, etc. É importante
identificar o valor unitário da despesa e sua frequência no mês.
Despesas eventuais: São as que não ocorrem todo mês. Neste campo entram, por
exemplo, a anuidade do cartão de crédito, a assinatura de uma revista, remédios, compra
de presentes (principalmente em datas comemorativas), reparos ou o IPVA de seu
automóvel.
É necessário anotar toda despesa, mesmo um café de R$ 0,90, uma bala de R$ 0,15
ou R$ 0,50 doados no sinal de trânsito.
Dentre este levantamento de despesas se procurou junto com as participantes
colocar as despesas da família dentre dos percentuais médios apresentados como o ideal
para uma família com 4 a 5 integrantes (pai, mãe e três filhos):

O ideal é que as Despesas tenham o seguinte percentual em relação à Receita:
Moradia, 30% da receita; Alimentação, 25%; Saúde e Higiene, 15%; Transporte, 12%;
Educação, 8%; Lazer, 5% e; Diversos, 5%. (CRCBA, 2013).
Após essa demonstração começou a se especificar onde devia ocorrer maior
economia pelas participantes e através do exposto, quais itens de uma família se pode
reduzir os gastos para não comprometer a renda da família.
Foram discutidas formas de economizar no aluguel e condomínio, no uso do telefone,
no consumo de água, de gás, de energia elétrica, nas compras de alimentação, no uso de
transporte e combustíveis, bem como na utilização de uma poupança para gastos
emergenciais.

Forma(s) de contato com a ação
Projeto Hotelaria em Ação
E-mail de contato: lrmartins23@yahoo.com.br, cursohotelariaunioeste@gmail.com
Telefones: (45) 3576-8140 e (45) 3028-6923.
Projeto nº 48046/2016.
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PROJETO LANCE LIVRE
Alceu Martins Junior 1222; Claudia Barbosa1223 (Coordenador da Ação de Extensão)
Participantes: Fernando Nunes da Silva1224, Leandro Rodrigo Walziniak 1225, Mayra
Backes 1226

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Esporte e Lazer
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Psicologia; Esporte; Educação.

Resumo
O Basquetebol é uma das modalidades mais jogadas no último século sendo que
esta prática também é conhecida pelo respeito que cada time tem com seus adversários
mesmo sabendo de suas adversidades. Já a psicologia do esporte irá trabalhar toda
preparação psicológica, não somente a do(s) atleta(s), mas também a de todos que fazem
parte da comissão técnica.
O basquetebol teve seu inicio em 1891, em Massachusetts, no colégio Springfield
College. Em 1936, depois de muita repercussão, o basquetebol foi incluído nos Jogos
Olímpicos de Berlim. Atualmente o esporte é praticado por mais de 300 milhões de pessoas
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no mundo inteiro. O Brasil foi um dos primeiros países a conhecer o esporte, e foi Augusto
Shaw quem trouxe o basquetebol, em 1894 foi convidado a lecionar no Mackenzie College
em São Paulo. Em 1912 no Rio de Janeiro aconteceram os primeiros campeonatos de
basquete, já as regras foram traduzidas para o português somente em 1915.
Em 25 de dezembro de 1933, no Rio de Janeiro nasceu a Federação Brasileira de
Basketball e em 26 de dezembro de 1941, passou a ser chamada de Confederação
Brasileira de Basketball, como é chamada atualmente.
O projeto Lance Livre tem como objetivo principal o cunho social, além de divulgar o
basquete e a psicologia do esporte trabalhando em união, procurando sempre resgatar
através deste a autoestima de crianças que vivem em bairros carentes e que estão
envolvidas com o projeto, colaborando com a formação do cidadão e do atleta em
sociedade. Neste primeiro ano do projeto o foco é o trabalho com adolescente do Bairro
Interlagos na cidade de Cascavel - Paraná.
Pesquisadores discutem que a preparação psicológica pode interferir no
desempenho durante os treinos e competições, o estresse, a pressão pode ser tão alta que
muitos atletas, mesmo com a vasta experiência não conseguem lidar com essas emoções.
Pesquisas demonstram que não é mais suficiente treinar apenas a parte técnica ou
tática de uma equipe, pois vários aspectos alheios acabam interferindo numa performance.
O Projeto Lance Livre tem como objetivo o cunho social, e o desenvolvimento de
habilidades motoras junto com a iniciação da prática de basquete proporcionando um
melhor ambiente de convivência entre os participantes e comunidade, junto há isso se
trabalha o grupo interligando a psicologia e a prática do basquete.
O projeto Lance Livre acontece todos os sábado, geralmente na parte da manhã no
Colégio do Bairro Interlagos do município de Cascavel – Paraná. O projeto iniciou em Março
de 2017, tendo 9 alunos, atualmente o projeto conta com 21 atletas, sendo 8 do Time A e
13 do Time B. Conta também com o patrocínio do Mercado Samara, que fornece as
camisetas do time e a do Colégio, e o lanche nos dias de treino.
O resultado apresentado até agora é satisfatório pois eles aderiram ao projeto e
mostram cada vez mais dedicação. É possível perceber o quanto os jovens amadureceram,

pois apresentam condutas mais amistosas nas atividades desenvolvidas no grupo. Sempre
focalizando o desenvolvimento humano e psicológico a partir da prática do basquete.

Forma(s) de contato com a ação
Centro Universitário FAG
Avenida das Torres, 500, Bairro FAG – Cascavel/PR
CEP 85.806-095
Prof. Alceu Martins Junior
Profa. Claudia Barbosa
Prédio da Reitoria, 1º andar, Segunda a Sexta, das 8h-12h; 13h30-17h e das 18h às
22h30.
alceumartinsjunior@hotmail.com; claudia@fag.edu.br;
(45) 3321-3900/ (45) 3321-3940.
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PROJETO PDA: DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO E PESQUISA EM
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS – CEAPAC DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO
OESTE DO PARANÁ - HUOP
Clarinha Wagner Horn 1227 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Participantes: Doralice Freitas da Rocha 1228, Márcia Geliane de Lima Scholz1229,
Kelly Jackelini Jorge dos Santos 1230, Rodrigo Suzuki 1231

Área Temática: (Comunicação)
Linha de Extensão: (Comunicação estratégica)
Modalidade: (Pôster)
Palavras-chave: PDA; Divulgação; CEAPAC.
Introdução: As fissuras de lábio e/ou palatina são alterações que resultam de falhas
na fusão dos processos de formação nasal e da maxila, sendo consideradas as anomalias
congênitas craniofaciais mais frequentes (1). As possíveis causas destas falhas são
multifatoriais envolvendo fatores genéticos e ambientais, podendo ser diagnosticadas ainda
durante a gestação, por meio de ultrassonografia obstétrica (1). Tais alterações possuem
ampla variação sendo as mais comuns: de lábio, de palato, de lábio e palato, uni ou bilateral
(2). Os trabalhos no CEAPAC foram iniciados, em fevereiro de 2013. Desde então, mais de
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12.000 procedimentos ambulatoriais e 40 cirurgias foram realizadas no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Com a proposta angariada Universidade
Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE, no ano de 2012, de incentivo institucional ao
desenvolvimento

dos

agentes

universitários,

nominado

“Projeto

do

Plano

de

Desenvolvimento dos Agentes Universitários (PDA)”, deu-se início, no mês de novembro
de 2016, a implantação do projeto intitulado “Divulgação do Centro de Atenção e Pesquisa
em Anomalias Craniofaciais – CEAPAC, do Hospital Universitário do Oeste do Paraná”. O
problema central refere-se ao desconhecimento da população e profissionais de saúde, do
conjunto de ações realizadas pelo CEAPAC, aos portadores de alterações craniofaciais,
sua atribuição como centro de referência no tratamento e reabilitação dessas alterações.
Com isso, observa-se a migração desses pacientes para os grandes centros, tornando o
tratamento e reabilitação oneroso e prolongando, sub utilizando as estruturas e
profissionais da equipe interdisciplinar do CEAPAC. Objetivo: O presente estudo teve
como objetivo relatar a experiência de implantação de um PDA de divulgação do CEAPAC,
HUOP, UNIOESTE. Materiais e métodos: Para alcance dos objetivos do projeto são
realizadas atividades práticas que incluem a transmissão de vídeo institucional autoinstrutivo, em aparelho de televisão; distribuição de folderes com linguagem simples; e o
esclarecimento, individual ou coletivo, de dúvidas que surgirem. A equipe desse projeto
está composta por uma enfermeira, três técnicas de enfermagem e um gestor público. O
público alvo consiste de usuários de saúde, seus familiares e/ou acompanhantes e os
profissionais de saúde do HUOP e UBSs de Cascavel. Quanto aos ambientes/locais de
aplicação das orientações de divulgação do CEAPAC, são utilizados os espaços internos
das instituições de saúde de Cascavel. No HUOP: recepção do Ambulatório Geral,
recepção do Pronto Socorro, sala de reuniões do Banco de Leite e Recepção de Visitas.
Nas UBSs do município de Cascavel: sala de espera, sala de reuniões de equipe e saguão.
Resultados e discussão: A divulgação das informações propostas nos locais de trabalho
dos profissionais (setores) e/ou reuniões de equipe, favoreceram a apreensão dos
conteúdos e o acesso às informações de forma rápida. Para que a divulgação se desse de
forma organizada tornou-se imprecindível a realização de escala de trabalho para

distribuição das atividades entre os membros da equipe. Subsequentemente, o
mapeamento das unidades de saúde e setores a serem contemplados, com cronograma
preestabelecido, facilitaram o agendamento para que os membros da equipe de PDA, em
dupla, realizazem a divulgação proposta. Desde o início desse projeto, em novembro de
2016, até o mês de junho de 2017, foram realizados orientações e palestras nos diferentes
estabelecimentos e locais de saúde como seguem: em 20 UBSs; em 10 dias, diferentes, na
Recepção do Ambulatório Geral do HUOP; e em 27 dias/noites, nos diferentes setores do
HUOP, que funciona 24 horas. Conclusão: Durante a realização desse projeto observouse a necessidade contínua de orientações sobre a importância das atividades do CEAPAC.
Concluiu-se que foram garantidas orientações sistematizadas e uniformes aos funcionários
das unidades/setores de saúde visitados e a população que frequenta as salas de espera
desses referidos. As dúvidas quanto a localização correta e sobre o que realmente era feito
no foram frequentes. É a concretização de um trabalho na busca do sonho e da
necessidade em ter este serviço implantado, conhecido e reconhecido no Oeste do Paraná,
possibilitando às famílias dos portadores de fissuras respostas completas e eficazes o mais
próximo possível de seus lares.

Forma(s) de contato com a ação
Telefone: (45) 999511041, email: kellyjack@hotmail.com. Endereço: Rua Carijós,
s/n, Bairro: Santo Onofre, Cascavel – PR.
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PROJETO UNIOESTE NA COMUNIDADE - EVENTO MAIS SAÚDE
Adriane de Castro Martinez Martins1232
Bruna Sampaio Boffo1233
Glades Helena Rossi3
Patrícia Maria Reckziegel da Rocha3
Gustavo Kiyosen Nakayama4
Karen Andréa Comparin4
Keila Okuda Tavares Tampelini4

Área Temática Principal: Ciências Sociais Aplicadas.
Área Temática Secundária: Educação.
Linha de Extensão: Saúde.
Modalidade: Pôster – Resumo Simples.
Palavras-chave: Prevenção, Extensão, Saúde.

Resumo
No dia 15 de outubro de 2016 no município de Cascavel, no Ginásio de
Esportes Ciro Nardi foi realizado o evento “Mais Saúde” e o Projeto de Extensão “Unioeste
na Comunidade” participou desta atividade em busca da promoção de saúde para a
população juntamente com o Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Esta atividade foi
desenvolvida por acadêmicos e professores dos cursos da área de saúde, e teve como

1232

Docente do Curso de Odontologia, Doutorado, Unioeste.

² Acadêmica de Odontologia, Unioeste, e-mail: bruna.boffo@hotmail.com
3

Assessora, PROEX, Reitoria.

4

Mestre fisioterapia CCBS Campus Cascavel.

objetivo promover a qualidade de vida, reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde, focando
na prevenção da obesidade. Neste evento os alunos da Unioeste proporcionaram aos
presentes diversas ações de saúde, beneficiando 443 pessoas, sendo 260 mulheres e 183
homens. O projeto realizou exames básicos que buscam diagnosticar de forma rápida e
simples a existência de doenças, e todos receberam orientações sobre câncer, obesidade,
diabetes e hipertensão,. Também foram realizadas orientações sobre o tabagismo e sobre
a construção de hortas orgânicas pelos acadêmicos de engenharia agrícola. A equipe do
projeto contou com a participação de 23 acadêmicos e 05 professores da área de saúde e
02 servidores. Dentro do princípio de prevenção e diagnóstico precoce as orientações sobre
câncer bucal foram dadas a 05 pessoas, das quais uma apresentou lesão bucal, e foi
encaminhada para Clínica de Odontológica da Unioeste, para diagnóstico e tratamento
caso seja necessário. Também foi realizado teste de glicemia em 200 pessoas das quais
31% (n=62) apresentaram alteração e foram encaminhados para UBS mais próxima ao seu
bairro, visando o diagnóstico precoce e o melhor prognóstico. A aferição de pressão arterial
foi realizada em 238 pessoas, sendo que 52% (n=124) apresentaram pressão arterial
elevada, e receberam orientações gerais sobre a importância de uma dieta saudável e da
prática de exercícios físicos para o controle da hipertensão. Todos foram alertados sobre
os riscos e encaminhados para UBS próxima a sua residência. Além das avaliações os
participantes receberam folders com informações de saúde. Concluímos que atividades
como esta, contribuem para a formação acadêmica, ao mesmo tempo que proporciona
promoção e prevenção em saúde, colaborando com os programas de saúde que são
desenvolvidos no município de Cascavel.

Formas de contato
Adriane de Castro Martinez Martins
E-mail: adriane.martins@unioeste.br
Telefone: (45) 3220-5707

Site:http://www5.unioeste.br/portal/proex/projetos-proex/unioestecomunidade/projeto
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Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Comunidade; exames; saúde;
Resumo
Na 16ª edição do Seminário de Extensão da Unioeste (SEU),o projeto Universidade
na Comunidade resolveu trazer uma nova proposta e levar as ações desenvolvidas até a
população na Praça Eduardo Virmond Suplicy, da cidade de Francisco Beltrão. O projeto
realiza exames básicos que buscam diagnosticar de forma rápida e simples a existência de
doenças, e orientam a comunidade sobre câncer bucal, obesidade, diabetes e hipertensão.
Essas ações são realizadas todos os anos no SEU em forma de estande dentro da
Universidade, mas nesse ano foi decidido organizar uma atividade que ficasse mais
próxima da comunidade externa. Como o projeta trabalha em conjunto com entidades, foi
realizada uma parceria com a prefeitura do município, envolvendo alguns órgão municipais
e estaduais como a Secretaria de Saúde, Hemepar, Liga Mãos Amigas, entre outros. A Liga
Mãos Amigas é uma entidade que existe há seis anos em Beltrão e possui o intuito de
combater e prevenir o Câncer de mama. A Secretaria da Saúde em parceria com a Unioeste
na Comunidade trouxe testes de Hepatite, Sífilis e HIV. A Liga Acadêmica de Clínica Médica
levou orientações sobre virose do inverno e doação de sangue; Liga Acadêmica de
Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia realizou testes de glicemia; Liga Acadêmica de
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Cirurgia e Trauma levou orientações e panfletagens sobre quedas de idosos; Liga de
Oncologia Clínica e Cirúrgica fez demonstração e exposição sobre câncer de mama; Liga
Acadêmica da Saúde Coletiva e Medicina da Família participou com orientações sobre
tabagismo e aferição de pressão arterial e a Liga Acadêmica Neonatologia e Pediatria:
panfletagens sobre amamentação e orientações para as gestantes.
Os alunos da UNIOESTE proporcionaram aos visitantes ações de prevenção em
saúde, sendo beneficiados 313 pessoas, destas 68% eram mulheres e 32% homens. O
teste de glicemia foi o que obteve a maior procura, sendo examinadas 155 pessoas,
distribuídos entre gêneros, 72% mulheres e 28% homens. E 65% dos pacientes que fizeram
o teste apresentaram normalidade enquanto que 35% dos examinados foram
encaminhados para atendimento na UBS em que são atendidos, além de receber
orientações gerais sobre a prevenção em saúde, por estarem com índice glicêmico
alterado. A aferição de pressão arterial foi procurada por 74 pessoas, distribuídos entre
gêneros, 62% mulheres e 38% homens, dessas 74 pessoas, 58% apresentaram
normalidade e 42% dos examinados foram encaminhados para atendimento na UBS, além
de receber orientações gerais sobre prevenção em saúde, por estarem com a Pressão
arterial alterada. Dentro do principio da prevenção e diagnóstico precoce, o exame bucal
foi realizado nessa atividade em 15 pessoas, sendo que 13% delas apresentaram lesões e
os mesmos receberam orientações gerais sobre a importância da saúde e higiene bucal.
Quanto ao IMC, tivemos maior participação feminina 70% e 30% homens.
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A União Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - UNIPAS é uma entidade
sem fins lucrativos, fundada em 1999 com o intuito de promover a unificação dos pastores,
missionários, evangelistas e líderes evangélicos de língua portuguesa ao redor do mundo,
onde a partir daí, houve troca de experiências e informações sem barreiras culturais ou
territoriais. As obras sociais no Brasil e no exterior realizadas pela Unipas prestam
atendimentos médicos, odontológicos, advocatícios, além de cortes de cabelo, brincadeiras
para as crianças e muito mais. No dia 03 de setembro de 2016, a UNIPAS organizou a
primeira edição do projeto Amor em Ação no Centro Comunitário do Bairro Cancelli. As
orientações odontológicas sobre o câncer bucal, a aferição de pressão arterial e o teste de
glicemia foram realizadas pela equipe do projeto Unioeste na Comunidade, além da
palestra sobre bullying. A equipe do projeto contou com a participação de alunos do curso
de Odontologia, Serviço Social e Farmácia e um professor de Odontologia, totalizando a
participação de 9 membros da Unioeste. Participaram das atividades desenvolvidas 30
pessoas da comunidade e foram distribuídos folders informativos sobre diabetes,
hipertensão e tabagismo. O desenvolvimento desta atividade possibilitou a realização de
orientação e exames preventivos em pessoas carentes, desempregadas que precisam de
auxílio médico e também em pessoas que trabalham e não possuem tempo para
comparecer as unidades de saúde. Neste trabalho descrevemos a atividade realizada, com
o objetivo de permitir que os participantes levem para a sociedade o conhecimento
adquirido na universidade, além de ampliar e integrar-se mais com a comunidade,
informando e educando-os em relação a saúde, sua importância e como prevenir doenças
e suas complicações, além de promover a saúde.
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Resumo
A promoção de saúde é baseada na capacitação das pessoas e comunidades
visando mudanças nos determinantes da saúde em benefício da qualidade de vida. Desta
forma a Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS), tem o objetivo de promover a
qualidade de vida, reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde. Dentro desta perspectiva, o
Projeto de Extensão “Unioeste na Comunidade”, que é formado por acadêmicos e docentes
de diversos cursos, participa de ações realizadas pela sociedade civil organizada. Neste
sentido, descrevemos no presente trabalho a atividade realizada no bairro Interlagos, na
cidade de Cascavel –PR, realizada no dia 03 de setembro de 2016, intitulada como: “4º Dia
da Família na Escola”, realizada pelo Colégio Estadual Jardim Interlagos. Neste dia
diversas atividades foram realizadas, como: apresentações culturais, divulgação de cursos
profissionalizantes, atendimentos jurídicos, atividades recreativas, pintura no rosto e
ginástica laboral, além disso, foram ofertados, atendimentos em saúde, cortes de cabelo,
massagem, manicure, e ainda, bazar, bingo e grafitagem. O Projeto Unioeste na
Comunidade participou ativamente nos atendimentos em saúde, onde realizou exames
básicos, sendo estes: testes de glicemia em 40 pessoas, índice de massa corporal (IMC)
em 6 pessoas e aferição de pressão arterial em 15 participantes. Além disso, diversas foram
as instruções sobre cuidados com a saúde, prevenção de doenças e higiene bucal. Nesta
atividade, foram beneficiadas 83 pessoas, sendo 63 mulheres e 20 homens, dos quais
apenas 15 demonstraram interesse em fazer o exame bucal, entretanto nenhum apresentou
lesão bucal. Ressaltamos aqui a importância da divulgação em ações como esta, sobre a
prevenção, identificação, diagnóstico e tratamento de lesões bucais, bem como a busca
pela qualidade da saúde da população. Concluímos que ações como esta promovem o
ganho e a troca de experiências, em que os alunos podem aplicar fora das salas de aula
os conhecimentos adquiridos na comunidade acadêmica. Portanto é de suma importância
que atividades e projetos de extensão ocorram fora dos muros das Universidades e Centros
acadêmicos e cheguem até os bairros e escolas, visando atingir a comunidade e
viabilizando o acesso da população aos profissionais da saúde.
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Modalidade: Pôster
Palavras-chave: minicurso; colégio; experimento.
Introdução:O Programa de Educação Tutorial (PET) visa realizar atividades que facilitam
o aprendizado e melhoram a sedimentação de conteúdos, realizando projetos de ensino,
pesquisa e extensão. Com relação a atividade de extensão é um processo interdisciplinar,
educativo, cultural e científico, que tem como base a interação entre a Universidade e a
sociedade. Assim, no ano de 2016 o grupo PETq-Unioeste realizou uma atividade de
extensão tendo como público alvo estudantes do Curso Técnico em Química do Colégio
Estadual Luiz Augusto Morais Rego – Fundamental, Médio e Profissional localizado no
município de Toledo-PR, ministraram um minicurso intitulado “Química dos Alimentos”. Este
trabalho apresentou o objetivo de relacionar o tema sobre alimentos presentes no cotidiano
dos estudantes com as reações químicas que são trabalhadas no ensino médio.
Metodologia: O minicurso foi dividido em duas partes, na qual primeiramente em uma
abordagem teórica referente aos alimentos do cotidiano relacionando-os com as reações
químicas presentes nos diversos alimentos consumidos pelos estudantes, e em seguida se
realizou alguns experimentos para demostrar as reações químicas do cotidiano. Assim os
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petianos realizaram os seguintes experimentos demonstrativos: 1) Determinação da
gordura presente no chocolate branco e ao leite pelo método de extração; 2) Experimento
sensorial da canela; 3) Resfriamento de uma lata de refrigerante, por meio de transferência
de calor. Após os experimentos, entregamos aos estudantes um questionário com a
seguinte pergunta: “Você já havia estabelecido relação da química com os alimentos do
nosso dia a dia? Quais? Por que?” Resultados: Inicialmente, ao abordar conceitos teóricos
de alimentos, os petianos relacionaram com os estudantes do
curso técnico o uso do sal como conservante devido a inibição da ação de enzimas
degradativas. Outra abordagem foi à utilização das enzimas proteases presentes em frutas
para digerir as proteínas de carne. Usou-se como exemplos os sucos de abacaxi e mamão,
aos quais possuem, respectivamente, as enzimas bromelina e papaína responsáveis pelo
rompimento de proteínas das fibras musculares e do tecido conjuntivo, tornando a carne
macia para o consumo, também foi discutido com os estudantes a reação de Maillard,
responsável por conferir sabor, odor e cor aos alimentos, a reação ocorre entre um
aminoácido ou proteína com um carboidrato reduzido. No laboratório, os petianos
realizaram o experimento “Determinação da gordura presente no chocolate branco e
chocolate preto pelo método de extração”. Antes de iniciar o procedimento, os estudantes
foram questionados sobre quais tipos de chocolates continham maior quantidade de
gordura, a maioria das respostas obtidas foi o chocolate branco. Assim com o experimento
foi possível discutir sobre as respostas obtidas dos estudantes. A atividade experimental
consistiu em triturar o chocolate e adicionar acetona, em seguida filtra-se os reagentes.
Posteriormente a vidraria que ficou com o solvente filtrado foi levada a uma chapa de
aquecimento, para a acetona evaporar e sobrar apenas a gordura do chocolate, esse
experimento consistiu em explicações por meio do conteúdo sobre interações
intermoleculares que possibilita processo de extração. Após o experimento, os estudantes
observaram que gordura do chocolate branco é maior, como os mesmos haviam
mencionado. Com isso foi explicado sobre a composição dos chocolates, e que a principal
diferença entre eles é que o chocolate preto é proveniente do cacau, já o chocolate branco
apresenta em sua composição apenas a manteiga de cacau, assim o chocolate branco
apresenta uma maior porcentagem de gordura em relação ao outro. Foi realizado o
“Experimento sensorial da canela”, os estudantes foram solicitados a prender a respiração
ao provar a canela, discutiu-se acerca dos sabores construídos pelo cérebro a partir do
aroma que os alimentos exalam. Com o experimento “Resfriamento de uma lata de
refrigerante por meio de transferência de calor” foi possível perceber a troca de calor entre
uma lata de refrigerante à temperatura ambiente (25 °C) em uma panela de pressão com
gelo e água. A agitação da panela garante que toda a superfície da lata participe das trocas
térmicas entre as paredes metálicas da lata e o banho térmico a zero grau mantido no
interior da panela, resfriando o conteúdo interno da lata em poucos segundos. Conclusão:
As atividades desenvolvidas na escola, possibilitaram que os estudantes compreendessem
a relação existente entre os conteúdos científicos presentes no ensino formal com situações
cotidianas relatadas por alguns deles. Para os integrantes do grupo PETq foi possível
aprimorar os conhecimentos relacionados a química acadêmica, transformando-os em
conteúdos do cotidiano.
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Palavras-chave: Profissão professor; papel do professor; narrativa fílmica.

Resumo
A profissão docente tem sido representada em enredos dos mais variados gêneros
do cinema, em sua maioria dramas baseados em fatos reais. Os enredos de tais narrativas
costumam centrar-se na relação entre o exercício da docência e o sacrifício, da dedicação
e do idealismo de um professor engajado em oposição a um sistema de educação
problemático ou tradicional (FABRIS, 1999). O objetivo deste artigo é apresentar a análise
do filme La lengua de las Mariposas (1999) sob a ótica da relação professor e aluno e
compreender a influência do professor na vida e no aprendizado do seu aluno. A referida
análise compôs as atividades do projeto de extensão – O discurso cinematográfico e as
representações de docência: repensando as identidades profissionais. Na análise da
relação professor e aluno em La lengua de las Mariposas - destacamos o delineamento do
papel do professor na perspectiva de um mediador entre o aluno e o conhecimento
científico. Tal mediação realizada pelo professor Don Gregório revela ainda a influência do
professor no incentivo do pensamento crítico e questionador da criança, que conforme tem
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seu conhecimento de mundo ampliado, demonstra também maior interesse pelos estudos
e pela ciência. Os professores do cinema enfrentam desafios de toda ordem em nome da
missão de ensinar, assim, por vezes, extrapolam os limites da profissão desafiando os
gestores da escola e infringindo as regras da escola a fim de ajudar seus alunos. A narrativa
La lengua de las Mariposas dirigida por José Luís Cuerda (1999) conta a história do
pequeno Moncho e suas primeiras experiências com a escola. O filme retrata a história de
Moncho, garoto prestes a ingressar na escola no contexto década de 1930 na Espanha.
Ansioso e atormentado pelas histórias contadas por seu pai e seu irmão sobre como era a
escola e como os professores costumavam castigar seus alunos, Moncho constrói um
imaginário negativo sobre os professores. Entretanto, para surpresa de Moncho, Don
Gregório, o senhor viúvo, alto, de vestimenta alinhada e presença imponente se mostra um
professor compreensivo, encantador e afetivo com seus alunos. Don Gregório apresenta
os conteúdos científicos de forma lúdica e contextualizada, despertando nos alunos e em
específico em Moncho a curiosidade pela natureza e as explicações científicas. A
desconstrução da imagem negativa que Moncho tinha sobre os professores intensifica-se
conforme a amizade com Don Gregório torna-se mais sólida. Moncho inicia a narrativa
como uma criança asmática, medrosa, insegura e ansiosa e, termina como uma criança
curiosa e sedenta por conhecimento. Ao longo da narrativa Moncho passa por mudanças
físicas e psicológicas que vão desde o corte de cabelo, sua postura em sala de aula
refletindo em suas atitudes em casa. Torna-se discursivamente articulado e mais
questionador sobre as explicações religiosas de sua mãe, que teme a influência negativa
de Don Gregório na formação cristã de seu filho. Esta narrativa fílmica ilustra o processo
de desenvolvimento de uma criança à medida que esta encontra na escola, sobretudo, na
figura do professor, uma referência positiva, servindo inclusive de inspiração para o garoto.
Moncho vivencia a descoberta do mundo científico a partir da prática pedagógica de um
professor que diferente dos outros, não lançava mão de castigos ou de postura autoritária,
que em vez disso, instigava os alunos a explorarem os livros e a natureza em busca de
explicações para o mundo. Ao analisar criticamente o filme observamos que o enredo
explora a centralidade do papel do professor no estabelecimento de laços afetivos entre os

alunos e a escola, e, sobretudo, com a caracterização da escola como um espaço de
produção de conhecimento científico. Para Moncho, inicialmente, a escola era um espaço
tenso, envolto em castigos e na relação de poder entre professor e aluno, com seu ingresso
na escola, constrói um outro imaginário sobre os professores, estes que passam a
representar respeito, dedicação, cumplicidade e generosidade. Em linhas gerais, La lengua
de las Mariposas (1999) a relação professor e aluno é construída a partir da dedicação do
professor Don Gregório, seu entusiasmo e paciência e da curiosidade de Moncho. O
tratamento dado pela narrativa ao trabalho desempenhado pelo professor nos permite
observar que a relação de confiança e respeito estabelecida entre o professor e os alunos
resultou das escolhas pedagógicas e da postura assumida por Don Gregório, evidenciando
assim a influência do papel do professor nos imaginários de escola assumidos pelos alunos.

Forma (s) de contato com a ação

Coordenação do projeto de extensão: annapdomingos@yahoo.com.br
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RESPIRAÇÃO DO RENASCIMENTO
Sheila Karina Lüders Meza
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Laurinda de Matias³,

Área Temática: (Saúde)
Linha de Extensão: (Promoção da Saúde e Qualidade de vida)
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Respiração Consciente; Renascimento; Práticas Integrativas
e Complementares.

Resumo
O Programa de Extensão “Re-vivendo a saúde: Os Benefícios da Naturopatia” é
desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná do campus de Cascavel, teve
inicio de suas atividades em abril de 2009 e oferece atendimentos voltados as Práticas
Integrativas e Complementares. O Programa tem por objetivos implantar e desenvolver
ações de saúde que auxiliem na manutenção e recuperação do bem-estar físico e mental
do público-alvo que são os discentes, docentes, servidores e a comunidade externa
constituída por pessoas residentes no município de Cascavel. Dentre as práticas
disponíveis no Programa pode-se citar: Terapia Floral, Acupuntura, Reiki, Consulta de
Enfermagem, atividade física por meio do Método Pilates, Massagem Terapêutica,
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Drenagem Linfática, TOQ terapêutico, Psicologia e o Renascimento. Os atendimentos aos
usuários ocorrem no ambulatório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus
de Cascavel, e são prestados por servidores habilitados, bem como por profissionais
liberais que atuam de maneira voluntária recebendo anualmente certificado das horas
dispensadas ao Programa. A Medicina Complementar e Alternativa (MCA) cada vez mais
têm se tornado objeto de políticas incentivadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
(BRASIL, 2013). No Brasil, a Portaria MS/GM No. 971, de 03 de maio de 2006, aprova a
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de
Saúde (BRASIL, 2006). O método de respiração consciente foi desenvolvido pelo norte
americano Leonard Orr, em 1970, descobrindo a técnica após ter alguns insights sobre a
sua infância ao praticar a meditação e a respiração, afirmando obter a cura de um trauma
ocorrido no nascimento. O segredo desta técnica é a respiração controlada e com ritmo,
pela via nasal, sem pausas, de maneira harmoniosa, profunda e suave. Essa técnica
ganhou muitos praticantes em todo o mundo. Segundo o criador da técnica a respiração
proporciona maior experiência sobre a vida dos praticantes. No entanto, ela deve ser
aplicada de forma correta, com espaço privado e individualmente. Dessa forma, é possível
que as pessoas reestabelecem o equilíbrio emocional, físico e energético. Esse método é
capaz de liberar tensões, traumas e condições familiares e culturais, isso ocorre porque, de
acordo com o criador da técnica, o fluxo da respiração leva à ativação da “energia divina”.
Além disso, vitaliza os sistemas: nervoso, cardiovascular, respiratório, endócrino e
imunológico, desbloqueando os fluxos de energia que se apresentavam reprimidos, que
provocam as tensões e somatizam-se com desequilíbrios gerando as doenças. O Programa
iniciou os atendimentos por meio da técnica de respiração do Renascimento no mês de
maio de 2016, contando com o auxílio de profissional voluntário com formação específica,
que realiza atendimentos semanais aos usuários. Até o momento foram realizados 99
atendimentos, em que os usuários relataram melhora do bem-estar, diminuição do estresse,
entre outras sensações.

Forma(s) de contato com a ação

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel.
Profª Ms. Sheila Karina Lüders Meza – Tel. (45) 3220-3173
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Site:http://www5.unioeste.br/portal/proex/programas/re-vivendo-a-saude/oprograma/apresentacao
Email: cascavel.revivendo@unioeste.br
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TEATRO CIENTÍFICO SOBRE A RIVALIDADE ENTRE NIKOLA TESLA E
THOMAS ALVA EDISON SOBRE A CORRENTE ELÉTRICA: UMA EXPERIÊNCIA DO
PIBID/QUIMICA DA UNIOESTE
Marcia Borin da Cunha1255 (Coordenadora do Grupo PIBID)
Rosana Franzen Leite² (Coordenadora do Grupo PIBID)
Eliane Souza dos Reis Hipólito³ (Supervisora do Grupo PIBID)
Participantes: Ana Julia Ceccato4, Haroldo Catâneo Junior5, Karolina de Fátima
Royer6
Área Temática: Relato de Experiência
Linha de Extensão: Espaços de Ciência
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Teatro, Química Forense, Cientistas.

Resumo
O teatro possui um grande impacto cultural, se utilizando de luzes, gestos, sons e
expressões corporais para cativar o público e difundir determinado assunto para a
população (FRANCISCO JUNIOR, 2014). Para Vygotsky (1989), a criança age conforme a
sociedade a influência, e conforme dita sua cultura. Sendo assim, as culturas interferem
nas formas de raciocínio, produzindo diferentes linguagens, tradições, costumes, emoções,
entre outras. No cenário educacional, o teatro é uma forma diferenciada de abordar
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determinados assuntos ou conteúdos científicos. Esse método de abordagem se mostra útil
uma vez que, no teatro, há a possiblidade de uma interação mais enraizada com uma
linguagem dramatizada e íntima, também se utilizando do cômico para despertar tanto o
cognitivo quanto a sensibilidade dos estudantes, tirando da sala de aula o ensino
basicamente tradicional que muitas vezes é o único método adotado e, levando maneiras
diversificadas de se aprender ciências.
. Nesse sentido, as encenações de peças teatrais são úteis como uma ferramenta
de ensino e de avaliação, transmitindo conteúdos de maneira agradável e lúdica,
proporcionando debates e discussões em sala de aula, relativo aos temas ciência,
tecnologia e sociedade. conforme apontam pesquisas de Dutra (2001), Judite e Roque
(2007), Medina e Braga (2010) e Montenegro (2005).
Com base nisso, o grupo PIBID – Química da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – Unioeste, campus de Toledo escreveu e interpretou a peça chamada “A rivalidade
entre Thomas Edison e Nikola Tesla” baseada no conflito de padrões elétricos desses dois
cientistas sendo a corrente alternada e a corrente contínua, respectivamente. Além de
abordar o assunto entre os dois cientistas, a peça também abordou algumas técnicas de
química forense, trazendo uma peça de ficção cientifica em que abordamos uma história
da época sobre os cientistas, com técnicas e análises utilizadas atualmente. A peça foi
apresentada no segundo semestre de 2016 no Colégio Estadual Novo Horizonte
pertencente ao Núcleo Regional de Educação de Toledo, situado em Toledo – PR, para
aproximadamente 100 estudantes sendo eles do terceiro ano e também para os estudantes
que estavam no colégio quando ocorreu o movimento de ocupação.
A peça teatral teve como objetivo demonstrar a importância da Química em
investigações criminais e enfatizar que dentro da comunidade cientifica há muitos conflitos,
até que finalmente uma determinada ideia ou conceito seja aceito, divulgar a história da
ciência assim nosso intuito foi o de desmitificar a ideia de que tudo o que é visto na mídia
e redes sociais é verdadeiro. divulgar a história da ciência, as controvérsias entre cientistas
e alguns conhecimentos sobre química forense e sobre o sistema de eletricidade que
possuímos hoje. O teatro envolveu todos os bolsistas do Pibid e professores para

elaboração, ensaio, montagem de cenário e apresentação, foi notável que esse trabalho
proporcionou uma vivência única para os alunos do grupo Pibid, ajudando-os a desenvolver
capacidades artísticas bem como melhorar a relação do Pibid com a escola integrada.
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TEATRO E MATEMÁTICA PARA OS ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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Castanhel Peron 1258, José Ricardo Souza1259

Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Metodologias e Estratégias de Ensino/Aprendizagem
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Teatro; Matemática; Anos Iniciais.

Resumo
Com o apoio do Programa de Extensão Laboratório de Ensino de Matemática de Foz
do Iguaçu (LEM-Foz) e do Núcleo de Formação Docente e Prática de Ensino (NUFOPE), e
atendendo aos convites do Centro de Convivência Escola-Bairro Prefeito Clóvis Cunha
Vianna – CCEB, da Escola Municipal Belvedere – EMEIEF, e da Escola Municipal Jorge
Amado – EMEIEF, as três instituições de Foz do Iguaçu/PR, o Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), com o subprojeto PIBID/Matemática/Foz, através
dos seus quinze graduandos bolsistas, duas professoras supervisoras, do coordenador e
de três professores colaboradores, pensou, elaborou, ensaiou e apresentou algumas peças
teatrais que envolveram conteúdos dos primeiros anos do Ensino Básico, todos voltados
para os estudantes e professores desse ciclo. Nisto, o objetivo fundamental foi apresentar,
sob a forma de três distintos Eventos de Extensão, essas atividades nas referidas EMEIEF
e no CCEB, para assim trabalhar temas matemáticos tais como, por exemplo, Números
Naturais, Números Inteiros, Tabuadas, Grandezas, Medidas e Formas, empregando a
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representação teatral como uma metodologia alternativa e característica de Ensino e
Aprendizagem de Matemática, na intenção de fazer com que os alunos aprendam e gostem
cada vez mais desta ciência, e que os seus professores possam, também, implementar
atividades dessa natureza na sua prática cotidiana, para igualmente aperfeiçoar seus
métodos para ensinar Matemática. Convém ressaltar que os convites foram feitos a partir
de ações semelhantes que os participantes do PIBID efetivaram nas escolas parceiras do
projeto (LÜBECK et al., 2016), e que ecoaram muito positivamente na comunidade,
despertando o interesse de outras instituições que até então não tinham contato com o
citado programa. Cabe dizer, ainda, que há outras escolas esperando uma oportunidade
para receberem eventos como os aqui referidos. Por fim, destaca-se que, das três ações
realizadas,

somadas

as

participações,

observa-se

que

elas

abrangeram,

aproximadamente, 950 crianças, alunos e alunas do ensino fundamental, e bem como
também 35 professores.
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TENHO UM ALUNO SURDO, E AGORA? A PRÁXIS DOCENTE FRENTE À
INCLUSÃO DE EDUCANDOS SURDOS
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Área Temática: Educação
Linha de Extensão: Formação de Professores
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Educandos Surdos; Língua Brasileira de Sinais; Práxis
Docente.

Resumo
Na rede estadual de ensino, há grande número de educandos surdos inclusos, e
sabendo de suas especificidades, principalmente ao que se refere a linguagem, os
docentes necessitam pensar a respeito da aprendizagem da Língua de Sinais, de maneira
a comunicar-se com estes educandos, mesmo que de forma simplória, e ainda
(re)pensarem sua práxis docente existente atualmente, pensando em estratégias de ensino
e contribuindo com a inclusão educacional e social destes educandos, oportunizando o
aprendizado, entendimento e divulgação da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Este
curso destina-se aos docentes da rede estadual, principalmente onde há surdos inclusos
na cidade de Toledo – PR. O curso organizar-se-á em encontros presenciais, palestras com
Professor Tradutor Intérprete de Língua de Sinais e Professora Surda, atividades não
presenciais e atividade de compartilhamento dos conhecimentos para a comunidade
escolar, onde haverá o lançamento de uma cartilha didática, contendo informações básicas
a respeito da Língua de Sinais e ainda estratégias de trabalho com educandos surdos em

1260

Mestre, Pedagogia, campus Cascavel. E-mail: uilnunes@hotmail.com

1261

Professora PDE, Pedagogia, campus Cascavel. E-mail: giseleminozzo@gmail.com

salas de aula regulares. Ao final deste curso, pretende-se que os participantes
compreendam a comunicação básica através da Língua de Sinais, além de esclarecer
quem é este sujeito atendido em sala de aula, de forma a tornar a correlação professoraluno significativa.
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E-mail: giseleminozzo@gmail.com; Telefones: (45) 3054-0194 / 99944-7614.

Referências

BRASIL. DECRETO Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o
art. 18

da Lei no 10.098, de 19

de

dezembro

de 2000. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>.

Acesso

em: 20/05/2016

BRASIL. LEI Nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais

-

Libras

e

dá

outras

providências.

Disponível

em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>. Acesso em: 20/05/2016.
BRASIL. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua
portuguesa. Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação
de Surdos - Brasília : MEC ; SEESP, 2004.

DI DONATO, Adriana; DINIZ, Sandra. Libras I. In: FARIA, Evangelina M.B.;
CAVALCANTE, Marianne C.B. (Orgs.) Língua Portuguesa e Libras: teorias e práticas.
João

Pessoa:

Editora

Universitária

da

UFPB,

2010.

Disponível

em:

<http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/19373.pdf>. Acesso em: 17 ago 2016.

FELIPE, Tanya A.; MONTEIRO, Myrna Salerno. Libras em Contexto: Curso
Básico: Livro do Professor. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação
Especial, 2006. 6ª. Edição.

HENGEMÜHLE, Adelar. Formação de Professores: Da função de ensinar ao
resgate da educação. Rio de Janeiro: Vozes, 2014.

LACERDA, C.B.F; SANTOS, L.F.; CAETANO, J.F. Estratégias Metodológicas para
o ensino de alunos surdos. In: Tenho um aluno surdo, e agora? Introdução à LIBRAS e
educação de surdos. São Carlos: EduFSCar, 2014, p.185 – 200.

QUADROS, Ronice Müller; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais
brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004.
TOLEDO, Câmara Municipal. LEI “R” Nº 49, de 25 de maio de 2005. Lei de Libras
do Município de Toledo. Reconhece a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS) e outros recursos de expressão a ela associados, como meios de
comunicação

objetiva

e

de

uso

corrente.

Disponível

em:

<http://www.toledo.pr.gov.br/sapl/sapl_documentos/norma_juridica/1655_texto_integ ral>.
Acesso em: 20/05/2016.
TOLEDO, Câmara Municipal. LEI “R” Nº 74, de 7 de julho de 2009. Institui o
Programa Treinamento do Emprego da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para
servidores

públicos

municipais.

Disponível

em:

<http://www.toledo.pr.gov.br/sapl/sapl_documentos/norma_juridica/967_texto_integral>.
Acesso em: 20/05/2016.

TUBERCULOSE EM MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS DO ESTADO DO PARANÁ:
INCIDÊNCIA, E CORRELAÇÃO ENTRE CURA E REALIZAÇÃO DO TDO NO PERÍODO
DE 2001 A 2012.
Reinaldo Antonio Silva Sobrinho 1 (Orientador)
Participantes: Jhenifer de Souza2
Área Temática: Saúde
Linha de Extensão: Saúde Humana
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Tuberculose, Incidência, Saúde Publica.

Resumo
A Organização Mundial da Saúde considera ainda a tuberculose (TB) nos dias atuais
como uma das principais causas de morte por doença infecciosa, estando entre as 10
principais causas de morte no mundo, sendo um problema de saúde pública segundo
(HECK, 2013). A infecção se inicia a partir da inalação de gotículas contendo o Bacilo de
Koch expelidos pela tosse, espirro ou na fala do doente com tuberculose ativa de vias
respiratórias (MINISTERIO DA SAUDE, 2011). Neste estudo foram analisados os casos de
tuberculose da população total dos municípios prioritários do estado do Paraná segundo o
Ministério da Saúde, sendo estes, Colombo, Curitiba, São Jose dos Pinhais, Foz do Iguaçu,
Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pinhais e Ponta Grossa. Na presente
pesquisa, foi obtida informações dos casos de tuberculose da população total dos
municípios prioritários do estado do Paraná segundo o Ministério da Saúde no período de
2001 a 2012, possibilitando dessa forma compreender melhor os indicadores
epidemiológicos da doença no estado. Os dados foram colhidos através da Secretaria
Estadual de Saúde do estado do Paraná através do SINAN. Os dados demográficos
referentes aos municípios foram obtidos por meio do banco de dados público do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e DATASUS, população residente – Brasil,

TabNet Win 32; 3.0 de acordo com a população residente estimada para cada ano da serie.
Foram verificados 15.053 novos casos de TB nos municípios prioritários e 11.538 casos
curados, destes, 3.239 doentes realizaram o tratamento diretamente observado (TDO),
possivelmente pela falha no acompanhamento dos pacientes, ou pela subnotificação.
Paranaguá foi o único município que apresentou em todos os anos de estudo100% de
casos curados com TB, apesar do seu elevado coeficiente de incidência a saúde publica
consegue atingir uma excelente cobertura. Maringá neste mesmo ano apresentou 27 casos
por 100.000 habitantes, sendo esta cidade destaque dentre as demais, por conta dos seus
baixos números de doentes diagnosticados com TB no período de estudo, permanecendo
por sete anos dentro da meta preconizada pelo Ministério da Saúde. A analise da situação
epidemiológica no estado do Paraná revela o alto coeficiente de incidência em alguns
municípios, que podem se justificar pelas falhas na detecção precoce dos doentes e no
funcionamento dos programas Nacional e Estadual de Controle da Tuberculose. O estudo
sinalizou que no estado do Paraná, existem fatores que mantém elevados os coeficientes
de incidência da tuberculose e, como fator complicador o percentual de cura não tem alçado
os 85% propostos pelos organismos internacionais na maioria dos municípios estudados
no período entre 2001-2012. De tal modo torna-se fundamental a reorganização das
políticas públicas municipais direcionadas ao controle da TB e da promoção da saúde.
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Resumo
O Turismo de Base Comunitária (TBC) tem como princípio, levar o desenvolvimento
econômico em regiões onde as pessoas são excluídas do sistema econômico, através de
uma gestão participativa que deve surgir de dentro da comunidade onde este tipo de
turismo ocorre.
A unificação do morador local, que muitas vezes é visto como o excluído, com o cidadão
que está visitando, parte de uma vontade de conversar entre os visitantes e visitados, que
tenta abrir uma nova forma de contato no turismo, a comunidade através de sua própria
gestão, emprega seus moradores e apresenta seu modo de vida, muitas vezes em áreas
rurais, como atrativo turístico.
Segundo Mielkel(2013), este tipo de projeto, num estudo feito pelo Departamento de
Turismo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro em parceria com o Ministério do
Turismo mostrou que 70% das comunidades dos 36 projetos analisados em todo o país
não entendem o papel do turismo como gerador de renda.
Foi feita uma visita na cidade de Foz do Iguaçu à Berlanda Colonial, localizada na área
rural do município, este estabelecimento é gerenciado por poucas pessoas e levam o
desenvolvimento econômico local. Utilizando do comércio de alimentos caseiros, como
pães, biscoitos e doces e frequentemente atrai visitantes para saberem como é a vida fora
da área urbana da cidade de Foz do Iguaçu, fazendo assim um novo atrativo turistico, fora
da área massificada do municipio.
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Resumo
O Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) do Oeste do Paraná
representa mais de 2000 empresas do setor da construção civil, e em 2014 iniciou uma
parceria com a Unioeste para realização do “Dia Nacional da Construção Social”, evento
organizado pelo sindicato de Cascavel, que acontece simultaneamente em todo o país.
Neste evento, a Unioeste participa contribuindo com orientações odontológicas e sobre a
prevenção do câncer bucal, aferição de pressão arterial, cálculo do índice de massa
corporal, teste de glicemia e orientações sobre tabagismo. Em 2016, participaram desta
atividade professores e alunos dos cursos de odontologia, farmácia e fisioterapia, sendo
eles, que juntos realizaram atendimento de 299 pessoas, sendo 169 mulheres e 130
homens. Deste total de pessoas, apenas 26 mostraram interesse em realizar o exame
preventivo do câncer bucal, sendo 54% homens e 46% mulheres, dentre os atendidos,
apenas uma pessoa apresentou lesão bucal, sendo encaminhado para a Clinica
Odontológica da Unioeste. Durante a aferição da pressão arterial foram atendidas 92
pessoas, das quais 29% apresentaram pressão arterial elevado, sendo orientados sobre a
importância da dieta saudável e da prática de atividades físicas, além do risco da
hipertensão, encaminhando-os para UBS próxima de sua residência. No exame da glicemia
foram atendidos o maior número de pessoas, sendo realizado em 115 indivíduos, dos quais
56% eram do sexo masculino e 44% do sexo feminino, dentre eles, 17% participantes
apresentaram alteração na glicemia, sendo encaminhados para UBS mais próxima de sua
residência. O exame do índice de Massa Corpórea foi realizado com 40 pessoas, sendo
composto por 58% homens e 42% mulheres, dos quais 59% participantes apresentaram
alteração no índice. Foram ainda realizadas orientações em relação ao tabagismo, suas
complicações, riscos e como preveni-las. Com o objetivo de permitir que os participantes
levem para a sociedade o conhecimento adquirido na universidade, além de ampliar e

integrar-se mais com a comunidade, informando e educando-os em relação a saúde, sua
importância e como prevenir doenças e suas complicações, além de promover a saúde.
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Resumo
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De acordo com Vygotsky (1978), a linguagem media o processo de transmissão
cultural nos conhecimentos adquiridos pela humanidade. Sem a linguagem, é quase
impossível que as palavras do professor façam sentido para os estudantes. A teoria
vygotskiana histórico-cultural do psiquismo, também conhecida como abordagem sócio
interacionista, pode indicar um caminho, se considerarmos como as ideias se desenvolvem
no mais amplo plano social da sala de aula e como podem ser apropriadas em
aprendizagens individuais. Um filme ou programa multimídia tem forte apelo emocional e,
por isso, motiva a aprendizagem dos conteúdos apresentados pelo professor [...] por meio
de um filme o aluno compreende de maneira sensitiva e não apenas cognitiva. Ao assistir
um filme, além da transmissão de conteúdos, ocorrem vivências de todos os tipos:
emoções, sensações, atitudes, ações, conhecimentos etc. Filmes criam tendências e têm
maior impacto em gerações mais jovens do que qualquer outra mídia, além de poder
despertar maior interesse em temas científicos (ARROIO, 2007). É importante que
professores se utilizem de diferentes ferramentas para despertar nos alunos interesse,
curiosidade e capacidade de raciocínio para discutirem os mais variados assuntos com
propriedade. Este trabalho teve como objetivo utilizar filmes como ferramenta para
despertar curiosidade e capacidade para discutir de forma crítica os impactos ambientais
causados pelo descarte inadequado dos resíduos industriais no meio ambiente, as
informações difundidas pelos meios de comunicação, além de analisar os interesses por
trás das notícias. A atividade foi realizada com cerca de 30 estudantes do segundo ano
matutino do Ensino Médio do Colégio Estadual Novo Horizonte, localizado no município de
Toledo-PR: utilizamos o filme Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento, gênero drama ,
com duração de 2:12 horas, Após exibição do filme foi proposto um questionário LIKERT,
em seguida a sala foi dividida em grupo de seis estudantes, e cada grupo recebeu alguns
textos e reportagens que abordavam alguns acidentes ou desastres de correntes do mau
uso e descartes de materiais tóxicos ao meio ambiente, como: 1. Acidente Radioativo em
Goiânia - Césio 137 2. Rompimento da Barragem em Mariana/MG, causado pela
mineradora Samarco, 3. Curtumes e a utilização do cromo IV e corantes, 4. Tráfico de Lixo
e 5. Contaminação com crômio hexa-valente 6. Os efeitos dos metais tóxicos e

bioacumulativos no meio ambiente 7.Como os meios de comunicação repassam essas
informações ao publico. Após a realização da leitura dos textos, foi proposto um debate em
sala de aula, sobre conscientização ambiental, reponsabilidades governamentais nas
fiscalizações de resíduos industriais, meios de comunicação e interesses do governo e
grandes empresas por trás das reportagens. Ao final foi proposto aos estudantes um
trabalho investigativo sobre cada tema abordado. Ao final do trabalho consideramos que
por meio de filmes é possível unir ciência, ensino e aprendizagem e que segundo a
abordagem sócio interacionista os estudantes podem se identificar com os personagens,
compartilhando ações e emoções expressas na linguagem audiovisual.
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Resumo
A presença de mais de grupo PET-Programa de Educação Tutorial em uma
instituição requer que se faça, anualmente, um encontro para que ocorra a integração e
troca de experiências entre os grupos. Assim deste o ano de 2011, os encontros anuais
dos Grupos PET da Unioeste são realizados, sendo que em cada ano o evento é organizado
por um dos grupos PET da instituição. Atualmente a Unioeste conta com 5(cinco) grupos
sendo estes PET Agronomia (campus Marechal Cândico Rondon), PET Computação
(campus de Cascavel), PET Filosofia (campus de Toledo), PET Química (campus de
Toledo) e PET Serviço Social (campus de Toledo). Dentre os objetivos do UniPET
destacamos que este tem a intenção de: promover a interação dos grupos
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institucionalizados da Unioeste: PET Computação, Filosofia, Química, Agronomia, Serviço
Social e discutir sobre as atividades desenvolvidas por cada um dos grupos. Esta
modalidade de encontros entre os grupos PET permitem aos petianos expandirem as suas
relações e concepções de formação acadêmica e enriquecerem suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Assim buscando articular funções, objetivos e problemas que
vivenciam ao se dedicarem às suas atividades. Este ano a organização do encontro dos
Grupos PET ficou sobre a responsabilidade do Grupo PETq, um encontro com 6 horas de
duração, que ocorreu no dia 24 de junho de 2017 no campus de Toledo. Este evento deve
como programação atividades voltadas à recepção do grupos PET dos outros campi, uma
palestra e atividades de integração. Ao chegar os grupos foram recepcionados com um café
da manhã comunitário e onde tivemos um primeiro momento de integração entre os grupos.
Após tivemos a cerimônia de abertura com todos os tutores presentes e a palestra com a
Profa. Adriana da Cunha da Unioeste campus de Marechal Cândido Rondon, que ministrou
uma belíssima palestra intitulada “Psicologia e Educação - Qual a relação existente?”. Esta
palestra foi bem dinâmica e falou um pouco da percepção, das doenças relacionadas ao
excesso de trabalho, bem como acúmulo de informações que nossos jovens tem adquirido
com o passar dos anos e deixando muitas vezes de lado coisas simples como a percepção
de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Além disso, a professora destacou em sua
palestra algumas doenças que estão acontecendo com os professores devido ao excesso
de trabalho, tais como: Depressão, Síndrome de Burnout e Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS). Após a palestra foi feita a apresentação das atividades realizadas por cada grupo
PET no ano de 2016. Neste momento podemos perceber que são muitas as atividades que
cada grupo tem que desenvolver, pois em média são de 12(doze) a 15(quinze) atividades
que são divididas em pesquisa, ensino e extensão. Os grupos PET da Unioeste tem feito
um bom trabalho em cada área temática em que estão cadastrados no MEC/Sisu, apesar
dos constantes atrasos de verba de custeio necessário para manter as atividades,
principalmente de extensão dos grupos. Para finalizar o encontro houve uma gincana para
fazer com que os petianos e tutores interagissem com os demais grupos. Foi um momento
de descontração, mas extremamente importante para que os petianos egressos e os novos

petianos pudessem se conhecer e fazer novas amizades. Por fim, este UniPET tentou
aproximar os grupos PET da Unioeste, abordar assuntos relacionados ao nosso excesso
de trabalho e proporcionar um momento de lazer a todos os participantes.
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